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พันธกิจที่สําคัญด้านหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาคือการบริหารจัดการด้านการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ น้ัน ส่วนหน่ึงพิจารณาได้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา เป็นที่ยอมรับ           
ในวงวิชาการ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สนับสนุนการทําวิจัย เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ รวมท้ังการสนับสนุน    
การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ การเปิดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยเป็นอีกหน่ึงทางเลือก                     
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ให้การสนับสนุน เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย 
และเป็นวิธีการหน่ึงที่ทําให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และยังช่วยสร้างความร่วมมือในการทําวิจัย       
ทั้งระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดงานวิจัย          
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากย่ิงขึ้น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd   
KRU National Academic Conference) ประจําปี 2560 เพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร 
นักศึกษา นักวิชาการและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากแนวความคิดในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 
 ขอช่ืนชมและยินดีต่อความสําเร็จของทุกท่าน ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติในคร้ังน้ี ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่อ่านและวิพากษ์ผลงานทุกเรื่อง อีกทั้งขอขอบคุณ
นักวิจัยและนักวิชาการท่ีนําผลงานที่มีคุณภาพมานําเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ และขอขอบคุณผู้มีเกียรติ        
ที่มาร่วมงานและคณะกรรมการดําเนินงานรวมถึงบุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกาญจนบุรีทุกท่าน หวังว่าการประชุมวิชาการครั้งน้ีจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์      
ของผู้จัดทุกประการ 
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          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd KRU 

National Academic Conference) ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร Research for 

Food Innopolis”เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน มีผลงานวิจัยจากนักวิจัยได้รับการพิจารณาให้นําเสนอผลงาน

จํานวน 79 เรื่อง แบ่งเป็น การนําเสนอผลงานภาคบรรยายจํานวน 25 เรื่อง และการนําเสนอแบบ

โปสเตอร์จํานวน  54 เรื่อง    

 การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

ครอบคลุม 5 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มสาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ 

และกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นเวทีวิชาการท่ีทําให้นักวิจัยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน

และกัน เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้จากงานวิจัย สร้างเครือข่ายนักวิจัยร่วมกันเพ่ือร่วมกัน

ขับเคลื่อนประเทศด้วยผลงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ที่ให้

เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอําไพ             

ที่มาร่วมปาฐกถาพิเศษ ขอบคุณเครือข่ายด้านการวิจัย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้ เข้าร่วมงานประชุมทุกท่าน ที่สําคัญขอขอบคุณผู้ อํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและทีมงาน ที่ เป็นหน่วยประสานงานและ

ดําเนินการให้การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 คราวน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

  

 

            (ดร.ณรงคเ์ดช รัตนานนท์เสถียร) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 



คํานํา 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย       
ด้านการวิจัย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
ได้ดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ (คร้ังที่ 2) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการ
วิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเวทีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารสหวิทยาการต่าง ๆ ทักษะความรู้
และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยในเวทีระดับชาติ เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ
นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการ
นําไปใช้ประโยชน์และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากรและนักศึกษาในการนําเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเวทีวิชาการระดับชาติ ซึ่งได้
เปิดรับผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน 5 กลุ่ม สาขาวิชาคือ 1) กลุ่มสาขาการเกษตร อาหารและ
สิ่งแวดล้อม 2) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 4) กลุ่มสาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ และ 5) กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ ซึ่งการดําเนินงาน   
ในครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
จํานวน 25 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จํานวน 50 เร่ือง รวมท้ังสิ้น 75 เร่ือง 

งานวิชาการระดับชาติครั้งน้ีจะสําเร็จลงมิได้ถ้าปราศจากความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน     
ที่อ่านและวิพากษ์ผลงานทุกเรื่อง รวมถึงผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  อีกทั้งขอขอบคุณนักวิจัยและนักวิชาการที่นําผลงานท่ีมีคุณภาพมานําเสนอและตีพิมพ์
เผยแพร่ และขอขอบคุณผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและคณะกรรมการดําเนินงานรวมถึงบุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีทุกท่าน หวังว่าการประชุมวิชาการครั้งน้ีจะ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้จัดทุกประการ  

 
 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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พรมแดนความบ้าท่ีพร่าเลือน: ภาพนาํเสนอตัวละครวิกลจริต 
ในอาชญนิยายสยองขวัญเรือ่ง นางคอย ของภาคนิัย 

The Blurred Boundary of Madness: Representation of the Psychotic Character in 
PhaKhiNay’s Gothicized Crime Fiction The Awaiting Lady 

ธงชัย แซ่เจี่ย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Thongchai Sae-Chia 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษา “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคอย ของภาคินัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพ
นําเสนอตัวละครวิกลจริตท่ีถูกนําเสนอผ่าน “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่องดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า “อาชญนิยาย
สยองขวัญ” เรื่อง นางคอย นําเสนอภาพตัวละครวิกลจริต 2 ลักษณะ ได้แก่ ตัวละครวิกลจริตท่ีถูกนําเสนอว่าไม่ต่างจาก
คนท่ัวไป และตัวละครวิกลจริตท่ีถูกนําเสนอแบบลึกลับคลุมเครือ ลักษณะดังกล่าวแสดงนัยถึงความพร่าเลือนของอาการ
วิกลจริตท่ีมิได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน หากมีความลึกลับคลุมเครือ ท้ังยังซ่อนอยู่ในคนท่ีแสดงอาการได้ไม่ต่างจากคน
ท่ัวไปด้วย โดยนัยนี้ พรมแดนของ “ความบ้า” หรืออาการวิกลจริตจึงมิใช่พ้ืนท่ีของความรู้ท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายหรือ
สามารถนิยามได้อย่างชัดเจน 
คําสําคัญ: ความพร่าเลือน, ตัวละคร, อาการวิกลจริต 

ABSTRACT 

This article aims to study PhaKhinay’s Gothicized crime fiction The Awaiting Lady to analyze 
the representation of the psychotic character appeared in the fiction. The result is that PhaKhinay’s 
Gothicized crime fiction The Awaiting Lady represents the psychotic character in 2 types; the first one 
is the psychotic character showing that they are not different from other people, and the second one 
is the psychotic character showing blurry representation. The hidden meaning of the result can refer 
to the blurred boundary of madness, which could not be easily understood or clearly defined. 
Keywords: Blurred, character, psychotic 
 

บทนํา 
 

ในโลกวรรณกรรมตะวันตก วรรณกรรมที่มีลักษณะเร่ืองประกอบด้วยการคลี่คลายปัญหาซ่อนเงื่อนของ
เหตุการณ์ชุดหนึ่งเรียกว่า “รหัสคดี” (mystery story) วรรณกรรมประเภทนี้ยังสามารถแบ่งได้เป็นประเภทย่อยๆ (sub-
genre) ตามลักษณะเนื้อหาท่ีปรากฏ หากเหตุการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมหรืออาชญากรรมต่างๆ ก็จะเรียกว่า 
“อาชญนิยาย” (crime story) แต่หากเรื่องราวมีความลึกลับชวนสั่นประสาทก็จะเรียกว่า “นิยายสยองขวัญ” (horror 
story) หากเป็นวรรณกรรมของนักเขียนหญิง ตัวละครเอกเป็นนักสืบหญิง ปราศจากการนําเสนอภาพความรุนแรงของ
อาชญากรรม ก็จะเรียกว่า “รหัสคดีแนวลําลอง” (cozy mystery) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีวรรณกรรมประเภทหนึ่งท่ีมี
ลักษณะเรื่องผสมผสานกันระหว่าง “อาชญนิยาย” และ “นิยายสยองขวัญ” ทว่ายังไม่มีศัพท์ภาษาไทยเรียกอย่างเป็น
ทางการ ในท่ีนี้จะขอเสนอคําศัพท์เรียกวรรณกรรมท่ีมีลักษณะเรื่องดังท่ีกล่าวมาว่า “อาชญนิยายสยองขวัญ”  

“อาชญนิยายสยองขวัญ” (Gothicized crime fiction) เป็นประเภทวรรณกรรมย่อยๆ ประเภทหนึ่งของรหัส
คดี ลักษณะท่ีสําคัญคือ การผสมผสานลักษณะของอาชญนิยายซ่ึงประกอบด้วยอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนคดี 
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กับลักษณะเรื่องท่ีลึกลับน่า สะพรึงกลัว มีสิ่งเหนือธรรมชาติปรากฏออกมา อันเป็นขนบนิยมของนิยายสยองขวัญ1 การ
ผสมผสานลักษณะวรรณกรรมท้ังสองแบบเข้าด้วยกันนําไปสู่บทสรุปของเร่ืองท่ีคลี่คลายอย่างมีตรรกะเหตุผลภายในเรื่อง 
นอกจากนี้ ลักษณะแบบนิยายสยองขวัญท่ีปรากฏใน “อาชญนิยายสยองขวัญ” ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสําหรับ
จุดประสงค์บางประการได้ด้วย นับว่าวรรณกรรมประเภทนี้เป็นรูปแบบวรรณกรรมท่ีน่าสนใจและได้รับความนิยมมากข้ึน
ในศตวรรษท่ี 21 (Spooner, 2010) 

ในวงวรรณกรรมไทยปัจจุบัน มีนักเขียนบางคนสร้างสรรค์ผลงานตามลักษณะ “อาชญนิยายสยองขวัญ” 
นักเขียนท่ีมีชื่อเสียงและมีผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี คือ ภาคินัย เขามีผลงานเล่มแรกต้ังแต่ พ.ศ.2547 
ผลงานในช่วงแรกของเขาเป็นรวมบทความ รวมบทกวี และนวนิยายรัก ก่อนท่ีต่อมาจะหันมาเขียนนวนิยายแนวสยอง
ขวัญและเป็นแนวเร่ืองท่ีทําให้เขาเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ผลงานบางเร่ืองได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง เช่น 
นางชฎา นวนิยายชุด 4 ทิศตาย นวนิยายชุด Five Fear นวนิยายชุด Six Scream นวนิยายชุดเจ็ดวันจองเวร เป็นต้น 
ขณะท่ีบางเร่ืองก็ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมากจนได้รับการนําไปสร้างเป็นละครทางโทรทัศน์ เช่น ปมรักรอยอดีต นาง
ชฎา นางแค้น เป็นต้น  

ในบรรดาผลงานของภาคินัย นวนิยายชุด 4 ทิศตายมีความน่าสนใจหลายประการ ท้ังแง่ลักษณะเรื่องท่ีเป็น 
“อาชญนิยายสยองขวัญ” การสร้างฉากท้องเรื่องให้อยู่ในพ้ืนท่ีประเทศไทยทั้ง 4 ทิศซ่ึงแตกต่างกันด้านวัฒนธรรม สภาพ
สังคม รวมไปถึงเร่ืองแต่ละเรื่องท่ีนําเสนอ นอกจากน้ียังผูกเรื่องให้นวนิยายท้ัง 4 เล่มในชุดเชื่อมโยงกันผ่านตัวละครบาง
ตัวด้วย อีกท้ังเม่ือทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาผลงานวรรณกรรมของภาคินัย พบว่ามีเพียงวิทยานิพนธ์เรื่องเดียว
เท่านั้นท่ีศึกษางานวรรณกรรมของภาคินัย ท้ังยังศึกษาเฉพาะเจาะจงประเด็นเพศวิถีของตัวละครผีเพียงประเด็นเดียว (นุช
นาฏ สระกาศ, 2559) ขณะท่ีผลงานวรรณกรรมของภาคินัยยังมีแง่มุมต่างๆ ท่ีสามารถพิจารณาใคร่ครวญและใช้ตัวบท
วรรณกรรมเหล่านั้นเป็นข้อมูลในการศึกษาได้ 

เรื่อง นางคอย เป็นนวนิยายเรื่องท่ีสี่ในนวนิยายชุด 4 ทิศตายของภาคินัย นางคอย เล่าเหตุการณ์ท่ีโสน 
จิตแพทย์สาวที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษาและต้องกลับไปประจําท่ี “โรงพยาบาลจิตเวชธัญญานินทร์” ในจังหวัดกาญจนบุรีซ่ึง
เป็นบ้านเกิดท่ีเธอไม่อยากกลับไป เนื่องจากมีความทรงจําท่ีเลวร้ายเม่ือคร้ังโสนยังเป็นวัยรุ่นและได้เห็นฉากท่ีน้าชบาฆ่าแม่
ของเธอจนทําให้น้าชบามาอยู่ท่ีโรงพยาบาลนี้ ส่วนเธอต้องไปอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเพราะไม่มีญาติ เม่ือมาทํางานท่ี
โรงพยาบาลโสนพบเหตุประหลาดหลายครั้ง กระท่ังเธอได้ทราบจากทางโรงพยาบาลว่าน้าชบาเสียชีวิตแล้ว ทําให้เข้าใจว่า
เหตุประหลาดน้ันเกิดจากวิญญาณน้าชบามาหลอกหลอนเธอ ต่อมาหมอโสนได้ทราบความจริงว่าน้าชบายังไม่เสียชีวิต แต่
เป็นเพราะโรงพยาบาลปิดความจริงไว้ ทว่าเหตุประหลาดก็ยังไม่หายไปจากชีวิตเธอ กระท่ังเม่ือความจริงเปิดเผย โสนจึง
ได้ทราบว่าเหตุประหลาดท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะวิญญาณของสินี อดีตคนรักของโสนท่ีโสนเคยลงมือฆ่า ไม่เพียงเท่านั้น น้า
ชบายังเฉลยว่าความทรงจําท่ีเห็นน้าชบาฆ่าแม่ของเธอนั้น ท่ีจริงแล้วโสนเป็นคนลงมือ เรื่องท่ีโสนฆ่าแม่ของเธอและสินี
หายไปจากความทรงจําของโสนเนื่องจากอาการวิกลจริต2 ท่ีถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ในท่ีสุดโสนก็ต้องเปลี่ยนจาก
จิตแพทย์มาอยู่ในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้และต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วยเพ่ือเข้าสู่กระบวนการตัดสินคดีความ
ต่อไป 

ลักษณะเด่นของ “อาชญนิยายสยองขวัญ” เร่ือง นางคอย คือการนําเสนอเร่ืองราวของตัวละครท่ีมีอาการ
วิกลจริตและใช้ชีวิตปกติเหมือนคนท่ัวไปโดยไม่ทราบว่าตนมีอาการวิกลจริต อาการวิกลจริตจะแสดงออกมาภายใต้

                                                            
1 ในที่นี้ใช้คําว่า “นิยายสยองขวัญ” แทนคําว่า “วรรณกรรมกอธิก” (หรือ กอทิก ตามการสะกดของราชบัณฑิตยสถาน) ทั้งนี้

เนื่องจาก “วรรณกรรมกอธิก” เป็นชื่อเรียกวรรณกรรมตะวันตกท่ีมีเนื้อเร่ืองเก่ียวกับความลึกลับและน่าสะพรึงกลัว มีส่วนประกอบที่เป็นเร่ือง
เหนือธรรมชาติ และมีฉากเป็นบ้านผีสิง เหตุการณ์ในเร่ืองมักเกิดขึ้นในปราสาทสมัยกลาง ซึ่งมีทางเดินลับ คุกใต้ดิน บันไดเวียน บรรยากาศ
แห่งความหายนะ เคราะห์กรรม และความเศร้าโศกส้ินหวัง ตลอดจนมีเหตุการณ์สยองขวัญ และเสียงปีศาจลากโซ่ตรวน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2545, หน้า 201) หากตัดองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรมออกไป เร่ืองเหนือธรรมชาติหรือบรรยากาศต่างๆ ที่ก่อรูปขึ้นเป็นนิยามวรรณกรรม
กอธิกก็สามารถจัดเป็นนิยายสยองขวัญได้ ในที่นี้จึงเรียก “วรรณกรรมกอธิก” ว่า “นิยายสยองขวัญ” 

2 อาการวิกลจริตเป็นภาวะผิดปกติทางจิตที่มีความผิดปกติของความคิด อารมณ์ พฤติกรรมอย่างมากจนไม่อยู่ในโลกของความเป็น
จริง อาการท่ีแสดงออกอาจมีทั้งการแสดงความคิดหลงผิด ประสาทหลอน พฤติกรรมแปลกประหลาด พูดจาผิดปกติ เฉ่ือยชา ปัจจัยที่น่าจะ
เก่ียวข้องกับอาการวิกลจริตน่าจะเกิดจากความผิดปกติของเนื้อสมอง การทํางานของสมอง และสารส่ือประสาทต่างๆ ในสมอง รวมถึง
พันธุกรรมด้วย บางกรณีอาจเกิดร่วมกับปัจจัยด้านจิตใจและปัญหาโรคทางกาย (สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554) 
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เงื่อนไขบางประการเท่านั้น อันทําให้อาการวิกลจริตของตัวละครใน “อาชญนิยายสยองขวัญ” ดังกล่าวมีลักษณะ “พร่า
เลือน” ลงไป น่าท่ีจะนํามาศึกษาในแง่ภาพนําเสนอตัวละครวิกลจริตและนัยความหมายของตัวละครวิกลจริตท่ีถูก
นําเสนอผ่าน “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่องนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์ภาพนําเสนอตัวละครวิกลจริตใน “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคอย 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. สํารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ “อาชญนิยายสยองขวัญ” และแนวคิดเร่ืองภาพนําเสนอ 
2. เลือก “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคอย ของภาคินัยมาศึกษา 
3. วิเคราะห์ตัวละครใน “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคอย ของภาคินัยด้วยแนวคิดเร่ืองภาพนําเสนอ 
4. สรุปผลและนําเสนอผลการศึกษา 

ผลการวิจัย 

แนวคิดเรื่อง “ภาพนําเสนอ” (representation) มิได้มีความหมายเฉพาะภาพท่ีรับรู้ผ่านจักษุสัมผัสเท่านั้น 
หากแต่เป็นแนวคิดท่ีว่าด้วยการผลิตหรือสร้างความหมายโดยการใช้ระบบสัญญะ การนําเสนอภาพดังกล่าวไม่ได้เป็น
กระบวนการท่ีโปร่งใสหรือเป็นเพียงการถ่ายทอดส่ิงรอบข้างโดยตรงโดยไม่ได้มีการบิดเบือน หากแต่เป็นกระบวนการท่ีมี
การผลิตความหมายแอบแฝงอยู่ ผู้ท่ีนําเสนอภาพเป็นผู้ท่ีใส่ความหมายลงไปในกระบวนการนําเสนอ (Hall, 1997, pp. 15-
23) นอกจากคําว่า “ภาพนําเสนอ” แล้ว ในประเทศไทยยังมีนักวิชาการแปลศัพท์ภาษาอังกฤษคํานี้ในความหมายเดียวกัน 
ได้แก่คําว่า “ภาพตัวแทน” “ภาพแทน” และ “ภาพเสนอ” ในบทความนี้จะใช้คําว่า “ภาพนําเสนอ”  

กาญจนา แก้วเทพ (2545, น. 80) กล่าวว่า ภาพนําเสนอมิใช่สิ่งท่ีเคยเป็นอยู่หรือมีอยู่ แต่เป็นผลผลิตของการ
ประกอบสร้างข้ึนใหม่ตลอดเวลา ภาพนําเสนอจะมีลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าภาพนั้นจะถูกนําเสนอออกมาอย่างไร หรือ
กล่าวในแง่ของภาษาคือ ภาพนําเสนอน้ันถูกนิยามหรือถูกเล่าเรื่องในลักษณะใด โดยนัยนี้ ภาพนําเสนอสามารถเปล่ียนไปจาก
ภาพต้นแบบได้ก็เพราะ “สื่อ” ท่ีใช้นําเสนอ สื่อท่ีกล่าวถึงนี้มิได้มีแต่เพียงรูปภาพตามคําว่า “ภาพ” ท่ีปรากฏในคําว่า “ภาพ
นําเสนอ” เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมไปถึงสื่ออ่ืนๆ ท่ีสามารถนําเสนอภาพได้ ไม่เว้นแม้แต่ภาษาท่ีมีท้ังวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา 

เม่ือพิจารณาตัวละครวิกลจริตท่ีถูกนําเสนออยู่ใน “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคอย พบว่า “อาชญนิยาย
สยองขวัญ” เรื่องนี้นําเสนอภาพตัวละครวิกลจริต 2 ลักษณะ ได้แก่ ตัวละครวิกลจริตท่ีถูกนําเสนอว่าไม่ต่างจากคนท่ัวไป 
กับตัวละครวิกลจริตท่ีถูกนําเสนอแบบลึกลับคลุมเครือ ดังมีรายละเอียดจะกล่าวได้ต่อไปน้ี 

1. ตัวละครวิกลจริตท่ีถูกนําเสนอว่าไม่ต่างจากคนท่ัวไป  
ใน “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคอย มีตัวละครท่ีในตอนเปิดเรื่องถูกนําเสนอว่ามีลักษณะไม่ต่างจากคน

ท่ัวไป ไม่ได้แสดงอาการวิกลจริตใดๆ ท้ังสิ้น กระท่ังเม่ือมีเหตุการณ์ไปกระตุ้นหรือกระทบต่อจิตใจ จึงทําให้ตัวละครนั้น
แสดงอาการวิกลจริตออกมา นั่นคือตัวละครหมอวาทีและหมอโสน  

ตอนต้นเรื่องท่ีหมอโสนเข้าไปท่ีโรงพยาบาลจิตเวชธัญญานินทร์เป็นครั้งแรก หมอโสนได้พบกับหมอวาทีเป็นคน
แรก ตัวบทได้นําเสนอว่าหมอพาทีสามารถสนทนาโต้ตอบกับหมอโสนได้อย่างปกติ ดังความว่า 

“อ้าว เหรอครับ ผมนี่แย่จริง ลืมไปเลยว่าหมอโสนเพิ่งมาถึง ถ้าอย่างนั้นเด๋ียวผมรีบพาหมอ
โสนไปพบกับผู้อํานวยการก่อนดีกว่า ท่านอยู่ในห้องทํางานชั้นเดียวกับห้องของหมอโสนแหละครับ” 
ชายหนุ่มบอก จากน้ันจึงลุกข้ึนเดินนําโสนไปตามทางที่ลัดเลาะไปสู่ตึกสองชั้นขนาดไม่ใหญ่นักอีก
ทางด้านหนึ่งของโรงพยาบาล มีป้ายเขียนแปะไว้ว่าตึกอํานวยการ รอบข้างเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่ม
รื่นในเวลากลางวัน  

(ภาคินัย, 2557, หน้า 26) 
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า หมอวาทีไม่เพียงสนทนากับหมอโสนได้อย่างเป็นปกติเท่านั้น หากยังรู้ทิศทางของ
สถานท่ีต่างๆ ในโรงพยาบาลและเดินไปได้ถูกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น หมอวาทียังสามารถสนทนาเกี่ยวกับคนไข้และอาการ
ป่วยของคนไข้ในโรงพยาบาลได้อีกด้วย ดังความว่า 

“เคสนี้แค่ระแวงว่าเพ่ือนจะตามฆ่า หรือคนใกล้ชิดจะวางยา แต่จากที่สอบถาม สิ่งท่ีคนไข้
กลัวว่าจะตามมาฆ่าคือมักกะลีผล. . .เวลานี้ครูวีระคงนั่งอยู่ท่ีสวนเบญจา เวลาปกติแกดูเหมือนคน
ไม่ได้ป่วยทางจิตเลยครับ แต่พออยู่ใกล้ต้นไม้ทีไร แกจะมีอาการกลัวและโวยวาย ดังนั้นจึงต้องพาแก
ออกให้ห่างจากต้นไม้ เวลาอยู่ท่ีสวนเบญจาก็จะให้นั่งท่ีสนามโล่งๆ” 

(ภาคินัย, 2557, หน้า 54) 
ข้อความข้างต้นนําเสนอภาพตอนท่ีหมอวาทีกําลังอธิบายอาการของคนไข้ชื่อวีระซ่ึงกลัวว่ามักกะลีผลจะมาเอา

ชีวิตไป เขาจะมีอาการผิดปกติเม่ืออยู่ใกล้ต้นไม้  
นอกจากหมอวาทีแล้ว หมอโสนก็เป็นตัวละครท่ีถูกนําเสนอว่ามีลักษณะไม่ต่างจากคนท่ัวไป ไม่ได้แสดงอาการ

วิกลจริตใดๆ ท้ังสิ้น ดังการสนทนากับตัวละครอ่ืนเม่ือวันแรกท่ีมาทํางาน ความว่า 
“พอได้ค่ะ ยังไงเดี๋ยวรบกวนให้แม่บ้านมาช่วยทําความสะอาดให้หน่อยได้ไหมคะ?” 
“ได้เลยครับ ตกลงหมอสิตานันท์เลือกห้องนี้นะครับ หรือจะไปดูอีกห้องท่ีเหลือ แต่สภาพ

ภายในก็ไม่ต่างกันหรอกครับ ห้องนี้จะดีกว่าเพราะใกล้บันได ขึ้นลงสะดวก” 
“ห้องนี้ก็ได้ค่ะผู้อํานวยการ อ้อ...ต่อไปผู้อํานวยการไม่ต้องเรียกชื่อเต็มของดิฉันก็ได้นะคะ 

เรียกว่าหมอโสนก็พอค่ะ” หญิงสาวว่าจะบอกอีกฝ่ายหลายคร้ังแต่ไม่มีจังหวะสักที 
(ภาคินัย, 2557, หน้า 32) 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า หมอโสนสามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้อํานวยการโรงพยาบาลได้ในทันที เรื่องท่ีท้ัง
สองสนทนากันเกี่ยวกับห้องพักสวัสดิการที่อยู่ภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้ หมอโสนก็สามารถสนทนาโต้ตอบกับตัว
ละครอ่ืนๆ ได้เป็นปกติด้วย ดังความว่า 

“อุ๊ย...ข่าวดังขนาดนั้นทําไมจะไม่รู้ล่ะคะ เคสของคุณชบายังเป็นกรณีศึกษาอยู่จนวันนี้เลย
ค่ะ ว่าแต่หมอโสนรู้เร่ืองนี้ด้วยเหรอคะ?” นางพยาบาลป่านทอเอ่ยถาม 

“ก็ขนาดพยาบาลอย่างคุณป่านทอยังรู้ หมอก็ต้องพอจะรู้มาบ้างสิคะ เคสของคนไข้จิตเวช
ท่ีเป็นฆาตกรด้วย ย่อมถูกนําไปเป็น Case Study อยู่แล้ว” โสนอ้าง ท้ังท่ีเคสของน้าชบาไม่ได้ถูก
นําไปเป็น Case Study อย่างท่ีเธอว่าหรอก แต่กระนั้นการหาเหตุผลข้ึนมาประกอบก็พอจะทําให้นาง
พยาบาลป่านทอเชื่อได้และไม่สงสัยว่าทําไมเธอถึงถามเรื่องราวของน้าชบา 

(ภาคินัย, 2557, หน้า 72) 
ข้อความข้างต้น หมอโสนสนทนากับพยาบาลป่านทอเกี่ยวกับคนไข้ท่ีชื่อชบาซ่ึงเคยเป็นข่าวดังเม่ือหลายปีก่อน

และเป็นกรณีศึกษาของโรงพยาบาล จุดมุ่งหมายของหมอโสนก็เพ่ือสอบถามความเป็นไปของคนไข้คนดังกล่าวเพราะเป็น
น้าของหมอโสนเอง บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหมอโสนสามารถสนทนาเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นปกติไม่ต่างจากคน
ท่ัวไป 

อย่างไรก็ดี เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีกระทบกระเทือนต่อจิตใจ ท้ังหมอวาทีและหมอโสนก็จะแสดงอาการวิกลจริต
ออกมา ดังเช่นตอนท่ีกล่าวถึงหมอวาที ความว่า 

“ตาคู่นี้ ใช่ไหม ท่ีชอบมองของของคนอื่น ตาสารเลวแบบนี้ อย่ามีไว้มองใครเลยนะ
หมอคิน!” พูดจบหมอวาทีก็ใช้ Staple ยิงเข้าท่ีเปลือกตาของหมอคินท้ังสองข้างอย่างไม่เว้นระยะ
ให้กับความเจ็บปวด ชายผู้เคราะห์ร้ายด้ินพราด ส่งเสียงร้องออกมาได้เพียงอู้อ้ีเท่านั้น ขณะท่ีนาง
พยาบาลอรกรีดร้องลั่น ผู้กระทําหันไปมองหญิงคนรักด้วยความโมโห เขาเดินไปหาเธอพลางจับหน้า
หญิงสาวเชิดข้ึน จากนั้นใช้ Staple ยิงเข้าท่ีริมฝีปากของนางพยาบาลสาวจนเย็บติดกัน หญิงสาวด้ิน
ด้วยความเจ็บปวด เลือดไหลซึมผ่านรอยของการยิง Staple เป็นทางยาวปะปนกับน้ําตาท่ีไหลออกมา 
เม่ือสาแก่ใจแล้วเขาก็ผลักร่างของนางพยาบาลอรให้ล้มลงไปนอนตามเดิม 

(ภาคินัย, 2557, หน้า 159) 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 5 |



จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า หมอวาทีมีพฤติกรรมท่ีโหดร้ายรุนแรงโดยทําร้ายร่างกายผู้อ่ืนท่ีเข้ามาวุ่นวายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างหมอวาทีกับพยาบาลอร และเม่ือทราบว่าพยาบาลอรเร่ิมตีตัวออกห่างไปคบหากับหมอคิน หมอวาที
จึงลงมือทําร้ายท้ังสองคนท้ังท่ีสองคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ ทําให้ท้ังหมอคินและพยาบาลอรเกิดความทุกข์ทรมานก่อนจะสิ้นใจ
ไปในท่ีสุด 

ในทํานองเดียวกัน เม่ือมีเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจหมอโสน หมอโสนก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีเข้าข่าย
วิกลจริตออกมาเช่นกัน ดังความว่า  

โสนเดินกลับเข้าไปในบ้าน ลากกระเป๋าเดินทางออกมาภายนอก ค่อยๆ ปลดรหัสล็อกแล้ว
รูดซิปออก ก่อนจะแก้มัดถุงใส่โครงกระดูกของสินีโยนลงไปในหลุม ส่วนท่ีเป็นหัวใจน้ันเธอเหยียบมัน
จนเละไม่มีชิ้นดีแล้วใช้เท้าเข่ียตามลงไป จะเหลือก็แต่ส่วนหัวของหญิงคนรักท่ีดวงตายังเบิกโพลง โสน
ยกชิ้นส่วนนั้นขึ้นมาจ้อง ย้ิมอย่างเยือกเย็น ไม่รู้สึกถึงความผิดท่ีตนเองก่อไว้ 

“มองอะไรสินี ท่ีเธอเป็นแบบน้ีเพราะตัวเธอเองทั้งนั้น!” พูดจบหญิงสาวก็หัวเราะร่วน จับ
ศีรษะของศพข้ึนมาจุมพิตอย่างรักใคร่เป็นคร้ังสุดท้ายแล้วโยนลงไปในหลุมอย่างไม่ไยดี 

(ภาคินัย, 2557, หน้า 240) 
จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า หมอโสนลงมือฝังชิ้นส่วนของร่างกายสินีซ่ึงเป็นคนรักของเธอด้วยความเคียดแค้น 

ดังท่ีได้เหยียบหัวใจจนเละ หรือโยนชิ้นส่วนอวัยวะลงในหลุมอย่างไม่ไยดี ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากสินีต้องการจะตีจากหมอโสน
ไปมีคนรักคนใหม่ ทําให้หมอโสนลงมือก่อเหตุด้วยความเคียดแค้น 

ตอนหนึ่งใน “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคอย ได้กล่าวถึงอาการของหมอวาทีและหมอโสนว่า “อาการ
แบบน้ีเท่าท่ีสอบถามอาจารย์แพทย์ ท่านบอกว่าเป็นอาการทางจิตประสาทชนิดหนึ่งเรียกว่าบุคลิกวิปลาส เกิดจากการ
ขัดแย้งทางจิตสํานึกของคนไข้ คนไข้อาจไม่มีอาการยามปกติ แต่หากถูกกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงจะเกิดอารมณ์
โกรธเกร้ียวอย่างดุเดือด” (ภาคินัย, 2557, หน้า 269-270) อย่างไรก็ตาม การที่ตัวละครท้ังสองถูกนําเสนอว่าสามารถใช้
ชีวิตในลักษณะเดียวกับคนทั่วไป ไม่ได้แสดงอาการวิกลจริตใดๆ ออกมา ดังท่ีผู้แต่งได้บรรยายไว้หลายช่วง กระท่ังเม่ือมี
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจของตัวละครเหล่านั้น จึงทําให้อาการวิกลจริตปรากฏออกมาแตกต่างกันไป แสดงนัยถึง
ความพร่าเลือนของอาการวิกลจริตท่ีมิได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน หากซ่อนอยู่ในคนท่ีแสดงอาการเป็นปกติไม่ต่างจาก
คนท่ัวไป และไม่อาจเข้าถึงหรอืเข้าใจได้โดยง่ายด้วย 

2. ตัวละครวิกลจริตท่ีถูกนําเสนอแบบลึกลับคลุมเครือ 
“อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคอย ได้นําเสนอตัวละครตัวหนึ่งต้ังแต่แรกว่ามีอาการวิกลจริต ผ่านคําบอก

เล่าของหมอโสนท่ีมักนึกถึง “น้าชบา” ในฐานะผู้ท่ีมีอาการวิกลจริตในครอบครัวและเป็นผู้ลงมือฆ่าแม่ของโสน ภาพของ
ตัวละครน้าชบาถูกนําเสนอโดยเกือบตลอดท้ังเร่ืองว่าเป็นผู้มีอาการวิกลจริตรุนแรง อย่างไรก็ดี เม่ือหมอโสนได้พบกับน้า
ชบาอีกครั้ง ทว่าพฤติกรรมของน้าชบาท่ีผู้แต่งบรรยายกลับปราศจากความรุนแรงแบบท่ีนําเสนอในตัวละครหมอวาทีและ
หมอโสน ดังเช่นข้อความตอนหนึ่งท่ีว่า “‘มาใกล้ๆ สิ แล้วฉันจะบอก’ น้าชบากระดิกนิ้วเรียกหลานสาวท่ียืนนิ่งอยู่กลาง
ห้อง. . .เธอหยิบดอกชบาสีเหลืองขึ้นมา เอ้ือมไปทัดท่ีหูด้านซ้ายของโสน จากน้ันจึงกระซิบบางอย่างท่ีข้างหูของหญิงสาว 
บางอย่างท่ีทําให้โสนถึงกับเบิกตาโพลงแล้วตรงเข้าบีบคออีกฝ่ายอย่างคลุ้มคลั่ง” (ภาคินัย, 2557, หน้า 202) ข้อความนี้
นําเสนอภาพตัวละครน้าชบาในลักษณะท่ีปราศจากการแสดงออกที่รุนแรง ทว่ากลับเป็นหมอโสนท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงเสีย
เอง 

อีกตอนหนึ่งท่ีผู้แต่งนําเสนอตัวละครน้าชบาในลักษณะท่ีปราศจากพฤติกรรมรุนแรง คือบทสนทนาท่ีน้าชบาพูด
กับหมอโสน ความว่า 

“ฉันรอคอยแกกลับมาท่ีนี่ ระท่ีจะบอกความจริงทุกอย่างกับแก หากฉันบอกแกต้ังแต่วันนั้น 
แกอาจรักษาหาย แต่ฉันไม่บอก ฉันอยากให้แกเจ็บปวดมากกว่าท่ีฉันเจอ อาการของแกถ้าไม่ได้รับ
การรักษา สักวันแกก็จะทําเรื่องเลวร้าย และเม่ือแกทําเรื่องเลวร้าย แกก็จะกลับมาหาฉันท่ีนี่ แล้วมัน
ก็จริงอย่างนั้น ฉันคอยแกมานาน คอยด้วยความแค้น ฉันอุตส่าห์รักแกเหมือนลูก แต่แกกลับทําให้ฉัน
ต้องเข้ามาอยู่ในนี้ตลอดชีวิต วันนี้ความจริงทุกอย่างได้ออกจากปากฉันแล้ว การรอคอยของฉันสิ้นสุด
หมดภาระของฉันแล้ว” น้าชบาบอกแต่เพียงแค่นั้น แล้วลุกข้ึนเดินออกไป 

(ภาคินัย, 2557, หน้า 281) 
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จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า คําพูดของน้าชบาแม้จะแฝงไว้ด้วยอารมณ์แค้นเคือง แต่ก็ปราศจากการแสดงออก
ซ่ึงความรุนแรงทางตรงแบบเดียวกับท่ีหมอวาทีและหมอโสนแสดงออก อาจกล่าวได้ว่า ตัวละครท่ีถูกกล่าวถึงว่ามีอาการ
วิกลจริตต้ังแต่ต้นเร่ืองเช่นน้าชบา กลับมีพฤติกรรมท่ีไม่ได้แสดงออกซ่ึงความรุนแรง ทําให้ภาพความรุนแรงที่นําเสนอผ่าน
ตัวละครนี้มีลกัษณะลึกลับคลุมเครือไม่ชัดเจน  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคอย พบว่า “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่องนี้นําเสนอภาพ
ตัวละครวิกลจริต 2 ลักษณะ ได้แก่ ตัวละครวิกลจริตท่ีถูกนําเสนอว่าไม่ต่างจากคนท่ัวไป และตัวละครวิกลจริตท่ีถูก
นําเสนอแบบลึกลับคลุมเครือ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีมีมาก่อนหน้าจะเห็นได้ว่ามีนัยแตกต่างกันบาง
ประการ กล่าวคือ ในงานวิจัยท่ีเคยมีผู้ศึกษาไว้นั้นมุ่งศึกษาตัวละครวิกลจริตในแง่บุคลิกภาพและลักษณะพฤติกรรม
วิกลจริต สาเหตุของพฤติกรรมวิกลจริต และผลกระทบจากตัวละครวิกลจริตท่ีมีต่อสังคม ดังท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ์ของ
บุศราคํา สุนทระนราพันธ์ (2536) และสุคล รักมาก (2541) นอกจากนี้ ในวิทยานิพนธ์ของศศิธร ยากรณ์ (2540) ก็ศึกษา
วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ไม่จากวิทยานิพนธ์ท้ังสองเรื่อง แต่สิ่งท่ีต่างออกไปก็คือ มีการศึกษาสาระสําคัญท่ีนําเสนอผ่าน
ตัวละครวิกลจริต และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใช้ตัวละครวิกลจริตเพ่ือนําเสนอสารนั้นด้วย ขณะท่ีพฤติกรรมวิกลจริต
ใน “อาชญนิยายสยองขวัญ” เรื่อง นางคอย ไม่ได้มีความหลากหลาย หากแต่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเด่นชัดหรือมีลักษณะท่ี
พร่าเลือนลงไป ความพร่าเลือนของการนิยามอาการวิกลจริตแสดงนัยถึงพรมแดนของ “ความบ้า” หรืออาการวิกลจริตว่า
มิใช่พ้ืนท่ีของความรู้ท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายหรือสามารถนิยามได้อย่างชัดเจนอีกต่อไป และนั่นนับว่าเป็นเร่ืองท่ี
ผู้เกี่ยวข้องต้องทําความเข้าใจอาการวิกลจริตให้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ  
 
 การศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข่าวพยากรณ์อากาศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับคําศัพท์ท่ีใช้ในการพยากรณ์อากาศ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จํานวนท้ังสิ้น 129 คน จาก 7 หมู่เรียนเป็นกลุ่มประชากรตัวอย่าง ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
และแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านทางกลุ่มสังคมออนไลน์ของนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน โดยการสร้างแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ รวบรวมจากเทปข่าวพยากรณ์อากาศ จํานวน 60 ข่าว ผล
การศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจระดับดี ขึ้นไป จํานวนท้ังสิ้น 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.17 ในขณะที่กลุ่มประชากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจระดับอ่อน มีจํานวนท้ังสิ้น 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมด 
คําสําคัญ: พยากรณ์อากาศ, ข่าว, สังคมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 
 The study of knowledge in weather news of social studies students has an objective to evaluate 
the knowledge of meteorological vocabulary. 129 social studies students from 7 sections of Nakhon 
Pathom University were selected as the population in this study. Researcher used online questionnaire 
and tested by posting on each students’ social network group. Meteorological vocabulary was collected 
from 60 weather news. The results, showed that 106 (82.17%) students had good knowledge in weather 
vocabulary but poor in weather vocabulary ( 6 (4.65) student) 
Keywords: Weather Forecast, News, Social Study 
 

บทนํา  
 

การพยากรณ์อากาศในประเทศไทยน้ันมีประวัติเริ่มต้นมาอย่างยาวนาน โดยมีเนื้อหาอยู่ในส่วนหนึ่งของรายวิชา
อุตุนิยมวิทยา เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ลักษณะอากาศล่วงหน้าตามหลักวิชาการ แรกเร่ิมนั้นการพยากรณ์อากาศได้
นํามาใช้ในกิจการของกองทัพเรือ โดยพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ทรงตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการเดินเรือว่า จําเป็นต้องรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ จึงทรงให้แทรกวิชาอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ในวิชาการเดินเรือ
เม่ือ พ.ศ. 2449 ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 กรมอุตุนิยมวิทยาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World 
Meteorological Organization : WMO) นับเป็นสมาชิกลําดับท่ี 19 และได้ดําเนินหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตาม และ
พยากรณ์ลักษณะอากาศสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยา ได้สังกัดอยู่ใน กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, มปป.) 

เม่ือกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งข่าวอากาศ และการพยากรณ์อากาศ ให้แก่ประชาชนบางคร้ังอาจจะยังมีอุปสรรค
ต่อการรับทราบข้อมูล ดังนั้นทางภาคของสื่อสารมวลชนจึงได้นําข้อมูลข่าวอากาศ และการพยากรณ์อากาศมานําเสนอ
ให้แก่ประชาชนอีกทาง ผ่านรายการข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ รวมท้ังสื่อสังคมออนไลน์ โดยท่ัวไปพบว่าข่าวพยากรณ์อากาศ
ทางส่ือโทรทัศน์จะใช้เวลานําเสนอไม่นานนัก ประมาณ 2-5 นาที และจะเป็นการนําเสนอข้อมูลในเชิงกึ่งความบันเทิง 
สนุกสนาน มีการใช้ข้อมูลแผนท่ีและภาพกราฟฟิคร่วมบรรยาย ด้วยช่วงเวลาในการนําเสนอข่าวท่ีค่อนข้างจํากัด ดังนั้น
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ข่าวพยากรณ์อากาศมักจะนําเสนออย่างรวดเร็ว และอาจจะไม่มีการอธิบายความหมายของศัพท์วิชาการทางด้าน
อุตุนิยมวิทยามากนัก ทําให้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้และเข้าใจข่าวสารได้อย่างถูกต้องแม่นยํา  

การที่ประชาชนท่ัวไปจะสามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ ซ่ึงจัดเป็นข้อมูล
เฉพาะด้านนั้น ประชาชนจําเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคําศัพท์พ้ืนฐานการพยากรณ์อากาศและความเข้าใจใน
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสียก่อน โดยความรู้ความเข้าใจนี้สามารถเกิดข้ึนได้จากการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและการสั่งสมประสบการณ์ของตัวประชาชนเอง ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซ่ึงทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิตครูเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาของชาติ จึงมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในประเด็นเก่ียวกับการพยากรณ์อากาศด้วย โดยทางสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มี
การจัดการเรียนการสอนในประเด็นเร่ือง ลมฟ้าอากาศ ซ่ึงอยู่ในรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องในเนื้อหารายวิชา สามารถนําไปในวิชาชีพสืบไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ และคําศัพท์พ้ืนฐาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข่าวพยากรณ์อากาศของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
  
 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 
 การรับรู้ คือ กระบวนการในการรับข้อมูลสารสนเทศผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การมองเห็น การได้ยิน การอ่าน 
หรือการสัมผัส ซ่ึงผู้ท่ีรับข้อมูลจําเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลด้วยความสามารถ หรือประสบการณ์ของตนเองอีกครั้ง
หนึ่ง ท้ังนี้เราสามารถแบ่งลักษณะสําคัญของการรับรู้ได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ (แสงเดือน ทวีสิน, 2545 อ้างถึงใน กุหลาบ 
แก้วมณี, 2558) 
 1. ผู้รับข้อมูลต้องมีพ้ืนฐาน มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องนั้น ๆ มาก่อน 
เพ่ือท่ีจะนําองค์ความรู้เดิมมาประมวลหรือวินิจฉัยข้อมูลใหม่ท่ีเพ่ิงรับรู้ได้ หากประเด็นข้อมูลท่ีได้รับนั้นเป็นเร่ืองใหม่
สําหรับผู้รับข้อมูล มักจะกระทบต่อระดับหรือประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมูลได้ 
 2. ผู้รับข้อมูลต้องมีความสามารถในการแยกแยะลักษณะหรือคุณสมบัตท่ีิพิเศษชองข้อมูลได้ ท้ังนี้การรับรู้ข้อมูล
จะมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลเร่ืองต่าง ๆ หลากหลายด้าน ผู้รับข้อมูลจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลความรู้เดิมหรือประสบการณ์
เดิมมาประมวลเพ่ือแยกแยะลักษณะของข้อมูลท่ีได้รับ 
 3. ผู้รับข้อมูลต้องมีความสามารถในการคัดเลือกสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากมนุษย์มีขีดจํากัดใน
การรับรู้ ดังน้ันในแต่ละสถานการณ์มนุษย์จําเป็นต้องเลือกท่ีจะรับข้อมูล โดยปัจจัยท่ีเป็นสิ่งเร้าต่อการรับรู้ข้อมูล สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพของสิ่งเร้า เช่น ความเด่นชัดของข้อมูลเร่ือง ๆ และปัจจัยจากตัวมนุษย์เอง 
เนื่องจากแต่ละบุคคลจะมีลักษณะความสนใจในเรื่องราวท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นมนุษย์จึงมักเปิดรับต่อสิ่งเร้าจาก
ข้อมูลในประเด็นท่ีตนเองสนใจน่ันเอง 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
    1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  
    เป็นข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถามและแบบทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในคําศัพท์ที่ใช้ใน
การพยากรณ์อากาศ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจํานวนทั้งสิ้น 129 คน เป็น
กลุ่มประชากรตัวอย่าง 
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    1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  
    เทปข่าวพยากรณ์อากาศ 60 ข่าว จากสถานีโทรทัศน์ จํานวน 6 สถานี 
 2. วิธีรวบรวมข้อมูล 
     2.1 การรวบรวมคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการพยากรณ์อากาศ  
    ทําการรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศ จากเทปข่าวพยากรณ์
อากาศ จํานวน 60 ข่าว จากสถานีโทรทัศน์ จํานวน 6 สถานี สถานีละ 10 ข่าว โดยกระจายให้มีจํานวนข่าว
ครอบคลุมตลอดท้ังปี เพ่ือรวบรวมคําศัพท์ให้ครบทุกฤดูกาล 
     2.2 การสร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบและการเก็บข้อมูล 
     แบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา 
รวมท้ังพฤติกรรมการรับชมข่าวพยากรณ์อากาศ  
     แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์การพยากรณ์อากาศ สร้างขึ้นโดยการรวบรวมคําศัพท์ที่ได้จากเทป
ข่าวพยากรณ์และนํามาสร้างคําถามปลายปิดเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ต่าง ๆ  
     การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้นําเข้าลิงค์ข้อมูลของแบบสอบ
และแบบทดสอบ (URL) เข้าสู่กลุ่มสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ได้แก่ กลุ่มเฟสบุ๊ค และกลุ่มไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่นักศึกษามีความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล จํานวนทั้งสิ้น 7 หมู่
เรียน ซ่ึงมีนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 129 คน 
 3. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตอบแบบสอบถามและแบบทดสอบของกลุ่มประชากรตัวอย่าง โดยใช้
สถิติเบื้องต้น คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 4. ขอบเขตการวิจัย 
    4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหาคือ ทําการรวบรวมข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศจากสถานีข่าวต่าง ๆ 
จํานวน 6 สถานี จํานวนท้ังสิ้น 60 ข่าว โดยแบ่งเป็นข่าวจากสถานีโทรทัศน์พ้ืนฐานก่อนการก่อต้ังทีวีดิจิตอล 3 สถานี 
และข่าวจากสถานีโทรทัศน์ใหม่ภายหลงัการก่อต้ังทีวีดิจิตอล 3 สถานี จํานวนสถานีละ 10 ข่าว 
     4.2 ขอบเขตด้านเวลา 
     ข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศจํานวน 60 ข่าว ท่ีนําเสนอในช่วงระหว่าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 – เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เนื้อหาข่าวมีความครอบคลุมกับทุกฤดูกาลของประเทศไทย 
 
 5. กรอบการดําเนินการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบการดําเนินการวิจัย 
 

รวบรวมข้อมูล / สรุปผล แจกแบบสอบถามออนไลน์ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ 

ข่าวพยากรณ์อากาศ 

สร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
- ตั้งคําถามเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

รวบรวมข้อมูลคําศัพท์ 
- สถานีข่าว 6 สถานี 
- จํานวนข่าว 60 ข่าว 
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ผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างมีจํานวนท้ังสิ้น 129 คน ส่วนใหญ่จะรับชมข่าวพยากรณ์อากาศ
ในช่วงข่าวภาคค่ํามากท่ีสุดร้อยละ 71.32 รองลงมาคือ ช่วงเวลาข่าวภาคเช้าคิดเป็นร้อยละ 17.83 ในขณะท่ีข่าวภาคเท่ียง
มีผู้รับชมเพียงร้อยละ 3.10 เท่านั้น โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อม่ันในผลการพยากรณ์อากาศอยู่ท่ีร้อย
ละ 50.39 รองลงมาคือรู้สึกเฉย ๆ ต่อผลการพยากรณ์อากาศ ร้อยละ 45.74 ส่วนประชากรตัวอย่างท่ีรู้สึกไม่เชื่อม่ันในผล
การพยากรณ์อากาศมีเพียง ร้อยละ 3.88 เท่านั้น (ดังตารางท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ) 
 
ตารางท่ี 1 ช่วงเวลาในการรับชมข่าวพยากรณ์อากาศ 
 

ช่วงเวลาท่ีรับชมข่าวพยากรณ์อากาศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
          ข่าวเช้า 23 17.83 
          ข่าวเท่ียง 4 3.10 
          ข่าวภาคคํ่า 92 71.32 
          ไม่ได้รับชม 10 7.75 

รวม 129 100.00 
 
ตารางท่ี 2 ความเชื่อม่ันต่อการพยากรณ์อากาศ 
 
ความเชื่อม่ันต่อการพยากรณ์อากาศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
          เชื่อม่ัน 65 50.39 
          เฉย ๆ 59 45.74 
          ไม่เชื่อม่ัน 5 3.88 

รวม 129 100.00 
 
 ในประเด็นเร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ในการพยากรณ์อากาศโดยการทดสอบด้วยแบบประเมิน
จํานวน 10 ข้อ พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ทําคะแนนได้ 8 ข้อ มีจํานวนท้ังสิ้น 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58 
ของจํานวนประชากรทั้งหมด รองลงมาทําคะแนนได้ 7 ข้อ มีจํานวนท้ังสิ้น 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.81 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมด และกลุ่มประชากรท่ีสามารถทําคะแนนได้เต็ม 10 ข้อ มีจํานวนท้ังสิ้น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.08 
ของจํานวนประชากรท้ังหมด ในขณะที่กลุ่มประชากรท่ีทําคะแนนได้น้อยกว่า 5 ข้อ มีจํานวนท้ังสิ้น 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.65 ของจํานวนประชากรท้ังหมด เม่ือทําการประเมินตามเกณฑ์โดยทั่วไป พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีมีคะแนนตั้งแต่ 
ระดับดี ขึ้นไป หรือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีจํานวนท้ังสิ้น 106 คน คิดเป็นร้อยละ 82.17 ของจํานวนประชากรท้ังหมด (ดัง
ตารางท่ี 3) 
 เม่ือพิจารณาประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์การพยากรณ์อากาศพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่าง
เข้าใจความหมายของคําว่า “แม่คะนิ้ง” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.90 รองลงมาคือความเข้าใจเกี่ยว “บริเวณต้นกําเนิด
ของมวลอากาศเย็น” คิดเป็นร้อยละ 95.35 ลําดับท่ี 3 คือ ความหมายของคําว่า “ร่องมรสุม” กลุ่มประชากรตัวอย่าง
สามารถตอบได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 91.47 ส่วนความเข้าใจเกี่ยวกับ “ฤดูกาลท่ีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาใน
ประเทศไทย” มีผู้ตอบถูกลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 81.40  
 ในขณะที่ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มประชากรตัวอย่าง เกี่ยวกับประเด็นเร่ือง “ความเร็วของลมพายุ” และ
ความหมายของคําว่า “มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60” อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.79 และ 62.02 
ตามลําดับ ส่วนความหมายของคําว่า “หย่อมความกดอากาศตํ่า” นั้นกลุ่มประชากรตัวอย่างสามารถตอบถูกเพียงร้อยละ 
57.36 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่า 
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ตารางท่ี 3 ระดับคะแนนของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
 

คะแนน จํานวน (คน) ร้อยละ 
10 13 10.08 
9 28 21.71 
8 33 25.58 
7 32 24.81 
6 10 7.75 
5 7 5.43 
4 5 3.88 
3 1 0.78 

รวม 129 100.00 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์อุตุนิยมวิทยาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีสามารถทํา
คะแนนได้ตั้งแต่ 8-10 คะแนนมีจํานวนท้ังสิ้น 74 คน คิดเป็นร้อยละ 57.36 ของประชากรตัวอย่างท้ังหมด โดยข้อมูล
คําศัพท์อุตุนิยมวิทยาและความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศท้ังหมดนั้นเป็นความรู้ท่ีนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วท้ังสิ้นใน
รายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ จึงสามารถจัดให้ชุดความรู้ในเร่ืองนี้ อยู่ในกลุ่มชุดความรู้เดิม ในความทรงจําของกลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง ดังนั้นการท่ีกลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถทําคะแนนได้ในเกณ์ดีจึงสอดคล้องกับทฤษฎีการ
รับรู้ ท่ีว่าผู้รับข้อมูลจําเป็นต้องมีความรู้เดิมในเร่ืองนั้น ๆ อยู่ด้วยในระดับหนึ่งจึงจะสามารถรับข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลได้ดี แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศน้ันเป็นข้อมูลท่ีเฉพาะด้าน เฉพาะทางจนไม่มี
คุณสมบัติในการเร้าให้ผู้รับข้อมูลเกิดความสนใจในข้อมูลนั้น ๆ จึงน่าจะมีส่วนท่ีทําให้กลุ่มประชากรตัวอย่างบางส่วนทํา
คะแนนจากแบบทดสอบไดไ้ม่ดีนัก  
 ท้ังนี้จากลักษณะของรายการข่าวพยากรณ์อากาศในปัจจุบันพบว่า มีการนําเสนอข่าวด้วยความรวดเร็วทําให้
ผู้รับข่าวอาจจะได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ประกอบกับรายการข่าวมีเวลาค่อนข้างจํากัด จึงมักจะไม่ได้มีการอธิบายขยาย
ความ ความหมายของคําศัพท์เฉพาะ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อผู้รับข่าวสารในแง่ของระดับความเข้าใจในข้อมูลได้เช่นกัน 
ดังน้ันการจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศให้แก่ประชาชนซ่ึงจัดเป็นผู้รับ
ข้อมูล จึงจําเป็นต้องสร้างชุดความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคําศัพท์อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศให้กลายเป็นชุดความรู้
เดิมของประชาชนเสียก่อน เพ่ือท่ีจะนําชุดความรู้เหล่านี้มาประมวลผลได้เม่ือมีการรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศ โดยการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นสามารถใช้เป็นช่องทางหนึ่ง ในการสร้างชุดความรู้นี้ให้กับประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ท่ีใช้ในการพยากรณ์อากาศ โดยประเมินจาก
แบบสอบถามปลายปิดท่ีแต่ละข้อคําถามมีเพียง 2 คําตอบเท่านั้น อาจส่งผลให้เกิดความคาดเคลื่อนของคําตอบได้ หากผู้
ท่ีสนใจศึกษาวิจัยในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์เฉพาะทาง ควรเพ่ิมข้อคําตอบในแต่ละคําถามให้มากขึ้น 
รวมท้ังอาจจะทําการประยุกต์ใช้รูปภาพหรือวีดิทัศน์เข้ามาร่วมในการต้ังคําถามด้วยเพ่ือประสิทธิภาพในการประเมินท่ี
แม่นยําเท่ียงตรงมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2) เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 542 คน สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัย พบว่า 
 1. พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในภาพรวม พบว่า ช่วงเวลาท่ีใช้สื่อออนไลน์มากท่ีสุด 18.00-21.59 น. ร้อยละ 
50.7 ระยะเวลาท่ีใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละคร้ัง 1-2 ชั่วโมง ร้อยละ 33.3 ความถ่ีในการใช้สื่อออนไลน์มากกว่า 1 คร้ังต่อวัน 
ร้อยละ 84.1 สถานท่ีท่ีใช้สื่อออนไลน์มากท่ีสุดคือท่ีพักอาศัย ร้อยละ 84.3 อุปกรณ์ท่ีนิยมใช้เปิดสื่อออนไลน์มากท่ีสุด คือ 
สมาร์ทโฟน ร้อยละ 85.1 ประเภทของส่ือออนไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ Facebook ร้อยละ 73.4 
 2. การใช้ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ในภาพรวม มีผลดังนี้ ด้านความต้องการสารสนเทศ พบว่า นําไปใช้

ประโยชน์ในการเรียน หรือการทํางาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.28, S.D = 0.72) ความต้องการสร้างความ
มีเอกลักษณ์ พบว่า เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก (  = 3.92, S.D =0.84) ความต้องการ
รวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า นํามาใช้ในการสนทนาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(  = 3.89, S.D = 0.77) และความต้องการบันเทิง พบว่า ใช้เพ่ือผ่อนคลาย ปลดปล่อยอารมณ์ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.18, S.D = 0.83) 
คําสําคัญ  พฤติกรรมการใช้ประโยชน์, สื่อออนไลน์ 

 

ABSTRACT 
 

 The present study aimed at 1) studying about the behavior uses from online media of 
personal and students at Kanchanaburi Rajabhat University, and 2 )  studying about the utillization 
using from online media of personal and students at Kanchanaburi Rajabhat University. The 
quantitative study used survey research methods and questionnaire as the instruments for data 
collection from 512 subjects. The frequency, percentage, average and standard deviation (S.D.) were 
used for data analysis. The results showed that 

1) The most of staff were female (62.2 percent), average age of 26-35 years (43.8 percent), 
graduated with a master, s degree (53.7 percent), the status as teacher (54.2 percent), 21,000-30,000 
bath per month salary (46.8 percent). And, most of students were female (55.7 percent), average age 
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of  18-20  years (61.3 percent), studying 1 st year 32.0 percent, the faculty of education 32.0 percent, 
2,000-4,000 bath per month salary (39.3 percent). 

2. The objective in using from online media was at high level with an average 3.97 point,  
the demand information was at the highest level with an average 4.30 point, the second is the 
demand for entertainment at high level with an average 3.97 point, the demand for integration and 
social interaction federation at high level with an average 3.87 point, and the demand for creating an 
identity at high level with an average 3.73 point, respectively. 
Keywords: Behavior Utilization Uses, Online Media 
 

บทนํา 

  ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสําคัญกับการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมาก ซ่ึงสื่อสังคมออนไลน์หรือ 
“Social Network” หมายถึง การติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อสังคม ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสาร ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยัง
อาจร่วมกันทํากิจกรรมที่สนใจด้วยกัน(ราชบัณฑิตยสถาน,2554) และยังเป็นพ้ืนท่ี ท่ีทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา 
ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุ่มสังคมย่อยจากท่ัวโลกเป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราว 
ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ หรือวิดีโอ ท่ีทําข้ึนเองหรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แล้วนํามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนท่ีอยู่ใน
เครือข่ายของตนได้รับรู้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จากสถิติพบว่าปัจจุบันมีคนกว่า 100 ล้านคนท่ัวโลกท่ีติดต่อผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเครือข่ายท่ีนิยมใช้ ได้แก่ Facebook, Blog, E-mail, Instagram, Line, What App, You 
Tube. และเครือข่ายอ่ืนๆ ซ่ึงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เนื่องจากการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเรียนรู้ เปิดโลกกว้าง การเข้าถึงข่าวสารสะดวกและ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
 ในปัจจุบันจึงได้ให้ความสนใจในการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ สําหรับนําไปใช้สนับสนุนการทํางานภายใน
หน่วยงาน เรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (Corporate social network) โดยสร้างเป็นชุมชนออนไลน์
ขององค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทางานให้กับพนักงานและธุรกิจ (Masrek & Edang, C.,2012) การตระหนักถึง
ความสําคัญในการใช้ความรู้เพ่ือขับเคล่ือนและนาพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ ดังนั้น เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงได้ถูก
นําไปใช้สนับสนุนในกระบวนการจัดการความรู้ในหลายองค์กร จนกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญสําหรับการโต้ตอบ เรียนรู้ 
แลกเปล่ียนสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ในองค์กรนั้น จําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือของบุคลากรเป็นสําคัญ องค์กรต้องม่ันใจว่าการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กรนั้น 
บุคลากรมีความเต็มใจในการใช้งานและพร้อมท่ีจะแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ จึงถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีต้องทาการศึกษาและ
ทําความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ (Yu & Liu, T.F.,2010) เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้จะส่งผลต่อความตั้งใจใน
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากบุคลิกภาพ คุณสมบัติเฉพาะตัวและทัศนคติ
ของแต่ละบุคคล จะส่งผลต่อการแสดงออกในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในท่ีสุด(Tan, 2013) 
 จากผลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามี
บทบาทในวงการศึกษามากขึ้น ทําให้เป็นช่องทางเลือกหน่ึงท่ีทาให้เกิดความร่วมมือ แลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
เป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเล็กๆ ท่ีเชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์กับ
ระบบการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้มีการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มาสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และการใช้ประโยชน์
จากสื่อออนไลน์ของบุคลกรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซ่ึงผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบการ
ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเป็นข้อมูลสําคัญในกรณีท่ีมีการออกแบบและพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์
ภายในองค์กรข้ึนตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี 
 2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในด้านเวลา ความถ่ี สถานท่ีใช้ ประเภทของอุปกรณ์ท่ีใช้
เปิดรับและประเภทของสื่อออนไลน์ท่ีใช้ รวมทั้งความต้องการใช้สื่อประโยชน์จากส่ือออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะดังนี้ 
ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาอยู่ในชั้นปี

ท่ี 1 – 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   
กลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของ Yamane โดยผู้วิจัยยอมให้เกิดความคาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 5% เลือกค่าความเชื่อม่ัน

ท่ี 95% หรือท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้มีจํานวน 542 คน แบ่งเป็นบุคลากร 
จํานวน 201 คน นักศึกษาจํานวน 341 คน แบบสอบถามสื่อออนไลน์ท่ีมีการสอบถามข้อมูล ได้แก่ Website, E-mail, 
Facebook, Blog, Line และ You Tube  การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบบังเอิญ  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้
ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยการนําข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามมารวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย  

2. ผู้วิจัยกําหนดเครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือวิจัยข้ึนโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใน
องค์กร พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การออกแบบชุดคําถามประกอบด้วย รายการคําถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ และความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ใน
การใช้สื่อออนไลน์ โดยใช้แนวคิวจากทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของ รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ 
(กาญจนา, 2556) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) ของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญและหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่า 
IOC =0.98 ค่าความเชื่อม่ัน = 0.88  
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 ฉบับ ดังน้ี  
 ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเดือน เป็น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 3 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ โดยลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของไลเคอร์ท (Likert’s Rating Scale) 
 ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ศึกษาอยู่ชั้นปี สังกัดคณะ ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 3 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์สื่อออนไลน์ โดยลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 
ระดับ ตามเกณฑ์ของไลเคอร์ท (Likert’s Rating Scale) 
 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของ ดังน้ี 
   4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการใช้มากท่ีสุด  
   3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการใช้มาก  
   2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการใช้ปานกลาง  
   1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการใช้น้อย  
  1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการใช้น้อยท่ีสุด 

3. ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามแบบบังเอิญ จากนั้นนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ด้วยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ของส่ือออนไลน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีเป็นความต้องการท้ัง 4 ด้าน คือ 
ด้านความต้องการสารสนเทศ ความต้องการสร้างความมีเอกลักษณ์ ความต้องการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ 
ความต้องการบันเทิง โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.2  อายุเฉลี่ย 26-35 ปี ร้อยละ 43.8  
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 53.7 สถานภาพเป็นสายวิชาการ ร้อยละ 54.2 และค่าใช้จ่ายต่อเดือน 21,00-
30,000 บาท ร้อยละ 46.8 
 ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.7 อายุเฉล่ีย 18-20 ปี ร้อยละ 61.3 
กําลังศึกษาช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ  32.3 สังกัดคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 32.0 และค่าใช้จ่ายต่อเดือน 2,000-4,000 บาท ร้อยละ 
39.3 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์  
 

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ช่วงเวลาใดที่ท่านใช้สื่อออนไลนม์ากท่ีสุด   
06:00 น. – 09:59 น. 29 5.4 
10:00 น. – 13:59 น. 72 13.3 
14:00 น. – 17:59 น. 41 7.6 
18:00 น. – 21:59 น. 275 50.7 
22:00 น. – 01:59 น. 113 20.8 
02:00 น. – 05:59 น. 12 2.2 

รวม 542 100.0 
ระยะเวลาท่ีใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละครั้ง   
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  97 17.9 
1 – 2 ชั่วโมง 197 36.3 
2 – 3 ชั่วโมง 81 14.9 
3 – 4 ชั่วโมง 60 11.1 
4 – 5 ชั่วโมง 41 7.6 
มากกว่า 5 ชั่วโมง 66 12.2 

รวม 542 100.0 
ความถ่ีในการใช้สื่อออนไลน์    
มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน 456 84.1 
วันละ 1 ครั้ง  66 12.2 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 10 1.8 
เดือนละ 1 ครั้ง 5 0.9 
อ่ืนๆ  3 0.6 
ไม่ตอบ 1 0.2 

รวม 541 99.8 
สถานท่ีที่ท่านใช้สื่อออนไลน์มากท่ีสุด    
ท่ีพักอาศัย  457 84.3 
ร้านค้า 16 3.0 
ห้องเรียน  34 6.3 
อ่ืนๆ  33 6.1 
ไม่ตอบ 2 0.4 

รวม 542 100.0 
ประเภทอุปกรณ์ที่ท่านนิยมเปิดใช้สื่อออนไลน์มากท่ีสุด   
สมาร์ทโฟน   461 85.1 
สมาร์ตทีวี  11 2.0 
คอมพิวเตอร์พกพา 23 4.2 
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 16 3.0 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 26 4.8 
อ่ืนๆ ระบุ 4 0.7 
ไม่ตอบ 1 0.2 

รวม 542 100.0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทของสื่อออนไลน์ที่ท่านใช้(เลือกตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)      
Website 202 37.3 
Blog  15 2.8 
Facebook  398 73.4 
Line  312 57.6 
E mail   125 23.1 
You Tube 312 57.6 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.......... 25 4.6 

 
จากตารางท่ี 1 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ช่วงเวลาท่ีใช้สื่อออนไลน์มากท่ีสุด 

คือ เวลา 18.00-21.59 น. ร้อยละ 50.7 ระยะเวลาท่ีใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละครั้งมากท่ีสุดคือ 1-2 ชั่วโมง ร้อยละ 36.3 
ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์มากท่ีสุดคือ มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 84.1 สถานท่ีท่ีใช้สื่อออนไลน์มากท่ีสุดคือ ท่ีพัก
อาศัย ร้อยละ 84.3 ประเภทอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้เปิดสื่อออนไลน์มากท่ีสุดคือ สมาร์ทโฟน ร้อยละ 85.1 ประเภทของสื่อ
ออนไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ Facebook ร้อยละ 73.4  

 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ของส่ือออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผลการวิจัยวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ ในการใช้ประโยชน์แยกตามความต้องการ 4 ด้าน 
ได้ผล ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัตถุประสงค์การใช้สื่อออนไลน์ในการใช้ประโยชน์แยกตาม 
ความต้องการแต่ละด้าน 

n=542 
วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์  S.D. แปลผล ลําดับ 

 1.ด้านความต้องการสารสนเทศ 
1.1 ทราบเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและสภาพแวดล้อม 4.25 0.73 มากท่ีสุด 2 
1.2 สนองความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจ 4.16 0.77 มาก 3 
1.3 นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือการทํางาน 4.28 0.73 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.30 0.56 มากท่ีสุด 1 
2.ด้านความต้องการสร้างความมีเอกลักษณ์ 
2.1 ใช้เป็นต้นแบบของพฤติกรรม 3.65 1.00 มาก 1 
2.2 แสดงออกทางค่านิยมร่วมกัน 3.61 0.94 มาก 2 
2.3 สร้างแรงบันดาลใจ 3.92 0.84 มาก 3 

รวม 3.73 0.79 มาก 4 
3.ด้านความต้องการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
3.1 เข้าใจบุคคลอ่ืน 3.87 0.85 มาก 2 
3.2 นํามาใช้ในการสนทนาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3.89 0.78 มาก 3 
3.3 ดําเนินบทบาททางสังคม 3.85 0.90 มาก 1 

รวม 3.87 0.70 มาก 3 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์  S.D. แปลผล ลําดับ 
4.ด้านความต้องการบันเทิง 
4.1 หลีกหนีจากปัญหาต่าง ๆ 3.78 1.07 มาก 1 
4.2 ผ่อนคลาย 4.18 0.84 มาก 3 
4.3 ฆ่าเวลา 3.94 0.96 มาก 2 

รวม 3.97 0.755 มาก 2 
โดยรวม 3.97 0.088 มาก - 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์ในการใช้
ประโยชน์ด้านในระดับมากท่ีสุดเป็นลําดับท่ี 1 คือ ด้านความต้องการสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือ ด้านความ
ต้องการบันเทิง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านความต้องการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่าเฉล่ีย 3.87 และ
ด้านความต้องการสร้างความมีเอกลักษณ์ ค่าเฉลี่ย 3.73 ตามลําดับ  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์  
1. จากผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาท่ีใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละคร้ัง 1-2 ชั่วโมง และใช้สื่อออนไลน์มากกว่า       

1 ครั้งต่อวัน โดยใช้ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ในเร่ืองการนําไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนหรือการทํางาน โดยใช้ในสถานท่ีพักอาศัย และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook มากท่ีสุด 
เพราะเป็นเว็บไซต์ท่ีตอบสนองความต้องการได้มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถอภิปรายได้ว่า สื่อออนไลน์มีบทบาทและจําเป็นต่อ
ชีวิตประจําวันของมนุษย์ในยุคดิจิทัล ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือนๆ หรือบุคคลท่ีรู้จัก  โดยเฉพาะ
การใช้สื่อออนไลน์ Facebook เพ่ือใช้ในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้คน สามารถเข้าใช้สื่อออนไลน์ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
ก่อให้เกิดความสะดวก สบาย รวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีมีทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ Computing & ICT literacy ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร Career & learning skills เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (วิจารณ์ พานิช, 2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศในเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าพนักงานในองค์กร
ต่างๆ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในทางสังคม เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงาน จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคม
ออนไลน์สามารถสร้างพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลและความรู้ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสะท้อนถึง ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ของผู้คนในสังคมปัจจุบัน 
(Tan, 2013) และยังสอดคล้องกับ (Mason,R. & Rennie, 2008) ท่ีกล่าวถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถใช้เป็น
สื่อกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึง สามารถเก็บบันทึกการ
สื่อสารท่ีเกิดขึ้นได้ อีกท้ังยังช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความเสมือนจริงเทียบได้กับการสื่อสารแบบเผชิญหน้า 
(Face to Face Communication) ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษา (กวิทธิ์ 
และนุจรี, 2559)  ท่ีศึกษาการเปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายสื่อสังคมออน ไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน 
สถานท่ีคือท่ีบ้าน ใช้งานเวลา 20.01-00.00 น. และสอดคล้อง (ยุพาวดี, 2557) ท่ีศึกษาการใช้งานแพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือเพราะสามารถใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.57 มีพฤติกรรมการใช้งานมากกว่า 5 
ชั่วโมง และใช้ในการสนทนาและถ่ายรูป ร้อยละ 17.31 
 2. การใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้านความ
ต้องการสารสนเทศ พบว่า นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือการทํางานมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัย (พิชญาวี, 2553) 
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ได้ศึกษาทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา: นักศึกษา
และบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ์ พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติต่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในเชิงบวก ส่วนมากให้ความเห็นว่า สังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่เปิดกว้างเป็นเคร่ืองมือให้คนได้แสดงความ
คิดเห็นได้ในหลากหลายแง่มุมสามารถค้นหาข้อมูลและตอบสนองความต้องการได้ง่าย มีการใช้ประโยชน์จากสังคม
ออนไลน์เพ่ือพูดคุยกับติดตามข่าวสารท่ีสนใจและเหตุการณ์ต่างๆ มีความพึงพอใจมากในเรื่องของการได้สนทนาโต้ตอบ
กับเพื่อน หรือผู้ท่ีต้องการจะสื่อสารด้วย และมีความหลากหลายของชุมชนหรือกลุ่มสังคม ด้านความต้องการบันเทิง 
พบว่า ใช้เพ่ือผ่อนคลาย ปลดปล่อยอารมณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เอมิกา, 2556) 
ศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า ประชาชนมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการ
สื่อสารมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 โดยประชาชนเห็นว่า ช่วยทําให้การติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว เป็นแหล่งให้
ความบันเทิง ช่วยทําให้ผ่อนคลายความเครียด เป็นแหล่งพูดคุยกับกลุ่มเพ่ือนและทําให้มีเพ่ือนมากข้ึน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพ็ญพะนอ, 2559) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีพบว่า มีการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ มากกว่า 5 ปี เฉลี่ยต่อสัปดาห์
มากกว่า 10 คร้ัง ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จากท่ีบ้าน หรือ
หอพัก มีวัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือติดต่อสื่อสาร ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยวิธีศึกษาด้วย
ตนเอง และ เข้าใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook มากท่ีสุด  และสอดคล้องกับการศึกษา (ฉัฐ
มนฑน์, 2557) ท่ีศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับข้อมูลท่ีถูกแชร์(Share) ผ่านเฟซบุ๊ค พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกแชร์ทุกวัน โดยเปิดรับเป็นระยะเวลา 30-1ชั่วโมง ในเวลา 20.00-24.00 น. ใช้
งานเฟซบุ๊คเพ่ือติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเพ่ือน และเปิดรับข้อมูลข่าวสารประเภทความรู้ เคลบ็ดลับต่างๆจาก
หน้าแฟนเพจโดยเลือกเฉพาะที่ตนเองสนใจ ประโยชน์จากข่าวสารท่ีได้คือ ทําให้ทันเหตุการณ์ข่าวสารท่ีเกิดข้ึน เพ่ือความ
บันเทิงสนุกสนาน และนําไปใช้สนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  

ข้อเสนอแนะ  
 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนากิจกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 
 2. จัดอบรมให้ความรู้และคําแนะนําการใช้สื่ออย่างเหมาะสมแก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ือลดระยะเวลาการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  
 3. ควรศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้สื่อออนไลน์ท่ีอยู่ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพ่ือท่ีจะได้เข้าใจถึงมูลเหตุหรือแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของผู้ใช้ระบบ ในการ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 4. ส่งเสริมช่องทางติดต่อสื่อสารปรึกษาเร่ืองการเรียนกับอาจารย์และเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม การหาข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนการส่ังงานและการมอบหมายงาน การแบ่งปันเนื้อหาบทเรียนท่ีเรียนในห้อง รวมถึงการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5. การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากส่ือออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีในคร้ังนี้ เป็นการ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังน้ันเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาเชิงลึกย่ิงข้ึน อาจใช้
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
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บทคัดย่อ 

 บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพถือเป็นปัจจัยสําคัญในการบันทึกต้นทุนและการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามาพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต ทําให้เกิดการวางแผนทางการเงินและการบริหารต้นทุนท่ีดี การวิจัยคร้ังนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจการบริหารการเงินด้วยการจัดทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร 
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทําบัญชีต้นทุนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และ 2) การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างคือ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจํานวน 100 ราย ได้รับข้อมูลท้ังสิ้น 100 ราย จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปร (One Way MANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการพัฒนาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกัน และเกษตรกรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการประกอบอาชีพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน ท้ังนี้ การพัฒนา
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสามารถนําความรู้ไปใช้
เป็นเคร่ืองมือการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีสู่เกษตรกรและชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับภาคการเกษตรของประเทศอย่างย่ังยืน 
คําสําคัญ: บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ, เศรษฐกิจพอเพียง 

ABSTRACT 

Cost accounting for earning a living is the important factor for recording capital and collecting 
the data for developing the quality of the agriculturists’ lives; it causes to plan about finance and to 
manage cost well. This research aims to evaluate the knowledge and understanding in managing 
finance by the agriculturists’ cost accounting. The research methodology is consisted of two steps as 
followings: 1) studying the concepts and the theories of cost accounting and development of the 
quality of life for setting the research conceptual framework and 2) using the questionnaires and the 
in-depth interview; the sample is comprised of 100 pineapple agriculturists and gained the data back 
from all 100 agriculturists by sampling convenient population. The statistics used for this research is    
f-test (ANOVA and MANOVA) 
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The agriculturists, who have different genders, ages, education levels, monthly net income 
and periods of working, share the same opinion with developing the cost accounting in general and 
all items.  So that developing how to make the cost accounting is good in supporting the 
agriculturists to develop their knowledge, skills as well as experience and be able to apply to their 
cost management for creating their own better quality of lives and their community. It also 
sustainably increases the ability of competition in agriculture of the country.   
Keywords: Career Cost Accounting, Philosophy of Sufficiency Economy 

บทนํา 

 อาชีพเกษตรกรรมถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากท่ีสําคัญของประเทศไทย ซ่ึงในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันภาค
การเกษตรยังต้องประสบปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะปุ๋ยซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ขณะเดียวกันการ
แข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตร ท่ีมีการเพ่ิมปริมาณการผลิตเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทําให้
เกษตรกรพ่ึงพาการใช้ปุ๋ยและสารเคมีมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 
และสาเหตุหลักประการหน่ึงท่ีทําให้เกษตรกรประสบปัญหาความยากจนเกิดจากการที่เกษตรกรไม่มีการจัดทําบัญชี
รายรับ – รายจ่าย และการวางแผนการใช้จ่ายเงิน จึงทําให้ไม่ทราบว่าการประกอบอาชีพมีต้นทุน ผลตอบแทนการผลิต
เท่าใด มีกําไรหรือขาดทุน จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2556) 
 การอบรมการทําบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพจะช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนในการประกอบ
อาชีพได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อปรับลดต้นทุนการผลิตลงได้ด้วยตนเอง ตลอดจนเกษตรกรที่ทําบัญชียัง
สามารถปรับลดรายจ่ายในรายการท่ีไม่จําเป็นได้ เช่น ค่าสุรา บุหร่ี หวย ค่าอุปโภค บริโภค และค่าปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
ซ่ึงนับว่าเป็นแนวทางการลดต้นทุนการผลิต ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้บนพ้ืนฐานของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังการให้ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากเม่ือมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก เกษตรกรจึง
จําเป็นต้องหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตสินค้า รวมถึงต้นทุนการประกอบอาชีพ เพ่ือให้มีความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการเกษตรของประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร. 2556) 
 การผลิตสับปะรดในเทศบาลตําบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย ซ่ึงผลผลิตกว่า 
80 % เป็นการผลิตสับปะรดเพ่ือเข้าโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนท่ีเหลือเป็นการผลิตสับปะรดผลสด ซ่ึงกระบวนการผลิต
ของสับปะรดโรงงานกับสับปะรดผลสดนั้น เหมือนกันทุกข้ันตอน และของเกษตรกรแต่ละคนก็คล้ายคลึงกัน ดังนั้น หาก
เกษตรกรมีการจัดทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพจะทําให้ทราบถึงต้นทุนการผลิต และรายได้ท่ีแท้จริง ทําให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนและส่งเสริมกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมในฤดูกาลเพาะปลูกต่อๆไป โดยนําเอาบัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพนั้นมาเป็นตัววิเคราะห์ว่า การลงทุนแบบใดท่ีให้ผลประโยชน์คุ้มค่าและเหมาะสมท่ีสุดเม่ือเกษตรกรทุกคนให้ความ
สนใจในการทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ จะทําให้ชุมชนน้ันเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะบัญชีจะเป็นปัจจัย
สําคัญในการชี้ให้เห็นต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริง และสามารถนําไปเป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ นอกจากนี้บัญชียังช่วยลดหนี้ในครัวเรือน ทําให้การบริหารจัดการทางการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
และเมื่อคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ครอบครัวก็จะร่มเย็นเป็นสุข อยู่กันอย่างอบอุ่น ชุมชนก็เข้มแข็ง มีความรัก
สามัคคีปรองดอง เกิดภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับชุมชน  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น การพัฒนาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการบริหารจัดการการเงิน
ท้ังในส่วนบุคคลและการเกษตร การลงทุน การท่ีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รับการอบรมเร่ืองบัญชีนั้น จําทําให้สามารถ
นํามาวางแผนการใช้เงินท้ังก่อนเพาะปลูก และระหว่างเพาะปลูก ทําให้ทราบว่ารายได้ท่ีแท้จริงเป็นเท่าไร และรายจ่ายท่ี
จ่ายไปมีอะไรบ้าง เพ่ือชี้ให้เห็นว่าการจัดทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพสามารถนําข้อมูลทางบัญชีท่ีได้ไปใช้ในการวาง
แผนการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่าง
ย่ังยืนควบคู่กันอีกด้วย เพราะการรู้บัญชี ทําให้รู้ต้นทุน รู้อนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือวัดระดับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการเงินด้วยการจัดทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร
ในชุมชนตําบลทับสะแก   
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการดําเนินการวิจัยเรื่องนี้ การอธิบายแนวทางการจัดทําโครงการวิจัยในภาพรวมนั้น สามารถเขียนกรอบ

ความคิดเป็นรูปแผนภาพได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการกําหนดขอบเขตของเนื้อหาจะมุ่งเน้นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดซ่ึงประกอบด้วย การลงทุน การคิดค่าใช้จ่ายของตนเอง เช่น ค่าแรง เป็นต้น 
เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางในการจัดการการเงินท่ีเกิดจากการลงทุนทําเกษตรกรรมโดยใช้บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพใน
การบริหารต้นทุนและรายได้ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อเกษตรกรต่อไป  
 2) ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ในการกําหนดขอบเขตของพื้นท่ีจะมุ่งเน้นพ้ืนท่ีท่ีได้ทําการสํารวจข้อมูลเพ่ือค้นหาแนว
ทางการพัฒนาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในชุมชนเทศบาลตําบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกําหนดพ้ืนท่ีดังนี้ 
(1) ชุมชนบ้านช่องขวาง (2) ชุมชนตลาดทับสะแก (3) ชุมชนบ้านตาลคู่ (4) ชุมชนบ้านรวมน้ําใจ (5) ชุมชนบ้านสุขสําราญ 
(6) ชุมชนบ้านสี่แยกทับสะแก (7) ชุมชนบ้านประสพสุข (8) ชุมชนบ้านอุดมสุข (9) ชุมชนบ้านชายคลอง และ (10) ชุมชน
บ้านกลาง 
 3) ขอบเขตประชากร ในกําหนดกลุ่มประชากร คือประชากรผู้อาศัยอยู่ในเทศบาลตําบลทับสะแก จํานวน 
2,849 คน/ภาคครัวเรือน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้าน ของเทศบาลตําบลทับสะแก (งานทะเบียนราษฎร 
เทศบาลตําบลทับสะแก, 2556) 

 
ชุมชนท่ี ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ โซน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หลังคาเรือน (หลงั) 

1 ชุมชนบ้านช่องขวาง 3   352 340 692 222 
2 ชุมชนตลาดทับสะแก 4 1 834 907 1,741 626 
3 ชุมชนบ้านตาลคู่ 4 2 
4 ชุมชนบ้านรวมนํ้าใจ 4 3 
5 ชุมชนบ้านสุขสําราญ 5  126 129 255 138 
6 ชุมชนบ้านสี่แยกทับสะแก 6  656 637 1,293 613 
7 ชุมชนบ้านประสพสุข 9  398 468 866 394 
8 ชุมชนบ้านอุดมสุข 10  244 314 558 288 
9 ชุมชนบ้านชายคลอง 11  243 288 531 299 
10 ชุมชนบ้านกลาง 7  372 459 831 269 

รวม  3,255 3,542 6,767 2,849 

การพัฒนาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
 

พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
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4) ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ในการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน โดยเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดในเทศบาลตําบลทับสะแก โดยใช้วิธีการเลือกแบบสะดวก (Convenient Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 - เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์โดยแบบสอบถามจะมีท้ัง
คําถามในรูปแบบปลายเปิดและปลายปิด 
 - สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การสร้างแบบสอบถามจะกําหนดเกณฑ์ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือควบคุมการตอบแบบเรตต้ิงสเกล (RatingScale) 5 Scale ให้มีความเที่ยงตรงมากข้ึน 
 - การสร้างแบบสัมภาษณ์ จะสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทําหลังจากประเมินแบบสอบถามเสร็จ
แล้ว ก็จะตอบการสัมภาษณ์ควบคู่กันไป โดยคําถามแบบสัมภาษณ์จะมีลักษณะในการทดสอบความเข้าใจ และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบัญชีแก่
เกษตรกร ในเทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือสร้างโอกาสในการสัมภาษณ์ร่วมกัน
ของทีมผู้วิจัยและนําแนวคิดท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้ 
 1. การจัดอบรม จะจัดอบรมเป็นระยะเวลา 1 วัน เพ่ือดําเนินการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการทางด้านการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนให้แก่กลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านกระบวนการการประสานงานกับผู้นําชุมชน เพ่ือจัดโครงการการบริการ
วิชาการทางการบัญชีขึ้น 
 2. การสัมภาษณ์ จะเป็นกระบวนการเร่ิมแรกของการรวบรวมข้อมูล โดยจะเร่ิมต้ังแต่กระบวนการประสานงาน
กับผู้นําชุมชน โดยผู้ช่วยผู้วิจัยจะทําการสอบถามกับชาวบ้านในชุมชนโดยภาษาถิ่น เนื่องจากต้องการการให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถสื่อสารและเป็นการแสดงความเป็นกันเองระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ประมาณ 10 นาที  
 3. การแจกแบบสอบถาม หลักจากการสัมภาษณ์เสร็จแล้ว คณะผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างทําการตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงหากกรณีใดท่ีมีปัญหาในเร่ืองการอ่านออกเขียนได้ คณะผู้วิจัยจะดําเนินการแก้ไขโดยการอ่านและ
อธิบายความหมายของแต่ละข้อคําถามให้ พร้อมท้ังกรอกรายละเอียดแทนกลุ่มตัวอย่าง หลังจากน้ันก็จะมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของคําตอบโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับทราบว่าเป็นไปตามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการหรือไม่ หากมีข้อ
ขัดแย้งก็สามารถแก้ไขได้ทันที 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS โดยสถิติ ท่ี ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสําคัญ  คือ F-test (ANOVA and 
MANOVA)  

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยนําเสนอเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
1. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนของการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษารายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนและ 
ระยะเวลาในการเร่ิมประกอบอาชีพแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ ต้นทุนของการ
ประกอบอาชีพเป็นรายด้านของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 

สถิติทดสอบ ความรู้ Hypothesis Error F p-value 
 ความสามารถ df df   

Pillai's trace 2ด้าน 4.000 54.000 1.875 0.128 
Wilks' lambda 2ด้าน 4.000 52.000 1.944 0.117 
Hotelling's trace 2ด้าน 4.000 50.000 2.003 0.108 
Roy's largest root 2ด้าน 2.000 27.000 4.289  0.024* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 2  พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็น ด้วยเกี่ยวกับความรู้ความ 
สามารถในการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนของการประกอบอาชีพรายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ ต้นทุนของการ
ประกอบอาชีพโดยรายด้านของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน(MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ ความรู้ Hypothesis Error F p-value 
 ความสามารถ df df   

Pillai's trace 2ด้าน 4.000 54.000 1.562 0.198 
Wilks' lambda 2ด้าน 4.000 52.000 1.599 0.188 
Hotelling's trace 2ด้าน 4.000 50.000 1.630 0.181 
Roy's largest root 2ด้าน    2.000 27.000 3.499 0.045* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็น ด้วยเก่ียวกับความรู้
ความสามารถในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของการประกอบอาชีพรายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ ต้นทุนของการ
ประกอบอาชีพโดยรายด้านของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีระยะเวลาในการเริ่มประกอบอาชีพแตกต่างกัน  

สถิติทดสอบ ความรู้ Hypothesis Error F p-value 
 ความสามารถ df df   

Pillai's trace 2ด้าน 6.000 52.000 3.020 0.013* 
Wilks' lambda 2ด้าน 6.000 50.000 3.219 0.009* 
Hotelling's trace 2ด้าน 6.000 48.000 3.402 0.007* 
Roy's largest root 2ด้าน 3.000 26.000 6.553 0.002* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีระยะเวลาในการเริ่มประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนของการประกอบอาชีพรายด้านทุกด้าน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรดเพศอายุท่ีมีสถานภาพ ระดับการศึกษารายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาในการเร่ิมประกอบอาชีพ 
แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารต้นทุนประกอบ อาชีพเป็นรายด้าน
ของผู้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีอายุแตกต่างกัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ การพัฒนา Hypothesis Error F p-value 
 ศักยภาพ df df   
Pillai's trace 4ด้าน 8.000 50.000 1.387 0.225 
Wilks' lambda 4ด้าน 8.000 48.000 1.385 0.227 
Hotelling's trace 4ด้าน 8.000 46.000 1.378 0.231 
Roy's largest root 4ด้าน 4.000 25.000 2.422 0.075* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพรายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารต้นทุนประกอบ อาชีพโดยรวมของ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน (ANOVA) 

 
การพัฒนาศักยภาพ แหล่งของ df SS MS F p-value 

 ความแปรปรวน      
 ระหว่างกลุ่ม 2 1.218 0.609 3.411 0.048* 

โดยรวม ภายในกลุ่ม 27 4.822 0.179   
 รวม 29 6.040    

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพรายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารต้นทุนประกอบ อาชีพเป็นรายด้าน
ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีระยะเวลาในการเร่ิมประกอบอาชีพแตกต่างกัน (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ การพัฒนา Hypothesis Error F p-value 
 ศักยภาพ df df   

Pillai's trace         4 ด้าน 12.000 75.000 0.878 0.572 
Wilks' lambda 4ด้าน 12.000 61.144 0.920 0.533 
Hotelling's trace 4ด้าน 12.000 65.000 0.956 0.499 
Roy's largest root 4ด้าน 4.000 25.000 3.032 0.036* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 7 เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมีระยะเวลาในการเร่ิมประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพรายด้านทุกด้านมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย เร่ือง เร่ือง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดในชุมชนเทศบาลตําบลทับสะแก สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในชุมชนเทศบาลตําบลทับสะแกท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้สุทธิเฉลี่ย
ต่อเดือน และระยะเวลาในการประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
ต้นทุนโดยรวม ด้านความครบถ้วน ถูกต้อง ของการบันทึกข้อมูลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับต้นทุน ด้านการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ต้นทุนในอดีตและปัจจุบัน และด้านการบรรลุสําเร็จตามเป้าหมายไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ โชลม จิตรม่ัน (2554) ได้ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพของน้าหมักชีวภาพในการเพาะเห็ด พบว่าการทดลองน้ี
ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม ทา 4 ซ้า 6 ทรีตเมนต์ ได้แก่ น้ําหมักชีวภาพจากมูลค้างคาว น้ําหมัก
ชีวภาพจากมูลไก่ น้ําหมักชีวภาพจากปลา น้ําหมักชีวภาพจากผักผลไม้ น้ําหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และไม่
ใส่น้ําหมักชีวภาพ(ควบคุม) นําน้ําหมักชีวภาพแต่ละชนิดจํานวน 1 ลิตร ผสมรวมกับวัสดุท่ีใช้เพาะในอัตราส่วน ขี้เลื่อยไม้ 
ยางพารา 50 กิโลกรัม ละเอียด 2.5 กิโลกรัม ปูนขาว 0.25 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.1 กิโลกรัม การทาก้อนเชื้อในถุงพลาสติก
ขนาด 7*13 นิ้ว แล้วนาไปนึ่งในหม้อนึ่งลูกทุ่งขนาด 200 ลิตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง นําออกมาพัก
ให้เย็น แล้วเข่ียเชื้อเห็ดนางฟ้าบนเมล็ดข้าวฟางใส่ลงในถุงก้อนเชื้อจานวน 30 เมล็ดและนําเข้าโรงบ่มเส้นใยท่ีอุณหภูมิ 
25- 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากน้ันนําไปเปิดดอกในสภาพโรงเรือนเพาะเห็ดอุณหภูมิ 25- 32 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 เปอร์เซ็นต์ เก็บรวบรวมน้ําหนักสดชั่งจดบันทึกไว้ทดสอบค่า F โดยการ วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธี DNMRT ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของน้ําหมัก
ชีวภาพแต่ละชนิดมีผลต่อการเพาะเห็ด โดยเปรียบเทียบจากน้ําหนักสดของเห็ดนางฟ้าท่ีเพาะกับน้ําหมักต่างชนิดกันโดย
น้ําหมักชีวภาพจากมูลค้างคาวให้ผลผลิตสูงสุดและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาในพ้ืนท่ีบริบทอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพ่ือนําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบ
และหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด 
 2. ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง โดยให้ภาคครัวเรือนจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างต่อเนื่อง แล้วประเมินผลถึง
ผลลัพธ์ท่ีได้เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดทํา เพ่ือก่อให้เกิดการวางแผนทางการเงินก่อให้เกิดการออม 
  3. ควรร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานพัฒนาชุมชน และ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวสู่ชุมชนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

         การศึกษาเร่ือง “ความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดกลางเพ่ือการเกษตรของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ อําเภอแม่
สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ผสมผสานกับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ1) ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ 
ตลอดจนอุปสรรค ในการท่ีเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ จะได้รับการส่งเสริมจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรจากกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ 2) ศึกษาจุดอ่อน และจุดแข็ง ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ในการท่ีจะได้รับการส่งเสริม
จัดต้ังตลาดกลางเพื่อการเกษตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ3)เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการบริหาร
จัดการตลาดกลางเพื่อการเกษตรของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ท่ีสามารถทําให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และมีรายได้จาก
การเพาะปลูก การจําหน่ายสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นธรรมและเป็นท่ีพอใจของราษฎร การวิจัยนี้ได้ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจํานวน
ท้ังหมด 400 คน และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจํานวน  3 คน  
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ในระดับมากท่ี
เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ จะได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร ( X = 3.810,S.D.= 0.868) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า มีโอกาสความเป็นไปได้อย่างมากท่ีเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ จะดําเนินงานเพ่ือขอรับการ
ส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร ( X =3.847, S.D. = 0.865)  และสร้างเสริมพลังภาคีให้ทุกภาคส่วนในสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรได้ ( X =3.772, S.D. = 0870) ในส่วน ผู้ให้สัมภาษณ์ท้ัง3ท่านต่างให้
ความเห็นตรงกันว่า “มีโอกาสความเป็นไปได้ท่ีเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554”เช่นกัน 
สําหรับการดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
พบว่า เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ มีท้ังจุดอ่ออนและจุดแข็งในระดับมาก โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิต 
คําสําคัญ: การพัฒนาตลาดกลาง 
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ABSTRACT 

         The Possibility of Developing the Central Agricultural Market for Mueangyuamtai Sub-District 
Municipality, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province. This study was a quantitative–qualitative-
mixed methods research.  The objectives of this study were 1)  to study the opportunities and 
possibilities as well as obstacles  for Mueangyuamtai Sub-District municipality to promote the 
establishment of a central agricultural market from the Department of Internal Trade, Ministry of 
Commerce, 2) to study the weaknesses and strengths for Mueangyuamtai Sub-District Municipality to 
support in establishing a central agricultural market from the Department of Internal Trade, Ministry of 
Commerce, and 3) to study models and means of managing a central agricultural market under the 
Mueangyuamtai Sub-District Municipality that can yield the benefits to farmers and income from 
cultivation with the fair and satisfactory sale of agricultural products to the people. The sample group 
used in this research were 400 people in the Mueangyuamtai Sub-District Municipality, Mae Sariang 
District, Mae Hong Son Province. Additionally, in-depth interviews were conducted with 3 related 
administrators and staffs of the municipality.  
 From the studies, it was found that the sample group had the opinion as high possibility that 
Mueangyuamtai Sub-District Municipality will support in establishing a central agricultural market ( X = 
3.810, S.D.=  0.868). The sample’s opinions towards the possibility that Mueangyuamtai Sub-District 
Municipality will proceed to request for the support in establishing a central agricultural market was 
at a high level ( X  =  3.847, S.D. =  0.865). The sample had high level of their opinions towards the 
possibility that Mueangyuamtai Sub-District Municipality will empower allies in all sectors of society to 
participate in the establishment of a central agricultural market ( X =  3.772, S.D. =  0870). From the 
interviews conducted with three interviewees, it was found that they also agreed that "it was possible 
that Mueangyuamtai Sub-District Municipality was encouraged to set up a central agricultural market 
according to the regulations of the Department of Internal Trade on Promoting the Establishment of a 
Central Agricultural Market B.E.  2554” as well.  In the aspect of support of the establishment of a 
central agriculture market from the Department of Internal Trade, The Ministry of Commerce, it was 
found that there were high levels of both weaknesses and strengths in Mueangyuamtai Sub-District 
Municipality with no statistical significance difference. 
Keywords: Products Central Market Development 
 

บทนํา 
 
         เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ได้รับมอบหมายภารกิจและอํานาจ
หน้าท่ีให้เป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 283 ได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
และมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจของ
ตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดของประเทศ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน 
47 ก ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2540) ต่อมาเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2559  ก็ได้มีการลงประชามติให้ความเห็นชอบร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2559 ในหมวดท่ี 14 การปกครองส่วนท้องถ่ิน ในมาตรา 249 ได้ให้มีการ
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และมาตรา 
254 วรรคสี่ ได้กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้ของตนเอง โดยจัดระบบภาษีหรือการ
จัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้สามารถจัดทํา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนและการ
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บริการสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําได้ มีลักษณะเป็นกิจการเชิงพาณิชย์ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงอาจทําได้ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัดต้ังสถานธนานุบาล การจัดต้ังตลาดสด และ
การจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร ถือเป็นการให้บริการประชาชน (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ : 29 มีนาคม 2559 )     
         ท้ังนี้ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม การดําเนินกิจการในเชิงพาณิชย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถทําได้คือการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าการเกษตรเพ่ือการกระจายสินค้าทาง
การเกษตร เป็นภารกิจหนึ่งของกิจการบริการสาธารณะด้านเกษตรกรรม  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีเป็นเกษตรกรใน
ท้องถิ่นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ท้ังด้านราคา และการตลาด รวมท้ังการพัฒนาความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน 
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีสามารถสร้างรายได้ตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ อันเป็นการลดช่องว่างของการกระจาย
สินค้าออกสู่ตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเป็นการป้องกันไม่ให้พ่อค้าคนกลางผูกขาดกลไกการตลาด ตาม
วัตถุประสงค์ของคนในท้องถ่ินได้ท่ีตอ้งการพัฒนาอย่างบูรณาการ (ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถ่ิน, ประเวศน์ วะสี 2011)  
         ตลาดกลางสินค้าเกษตรจึงเป็นมิติใหม่ในการส่งเสริมเกษตรไทยให้มีช่องทางในการซื้อขายสินค้าเกษตรอย่างเป็น
ระบบ และลดปัญหาสินค้าราคาตกตํ่าในอนาคต บทบาทหน้าท่ีของเจ้าของตลาดกลางได้แก่จัดอุปกรณ์มาตรฐาน และ
เจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกเพ่ือให้บริการ โดยจดัเก็บค่าบริการ ตามอัตราท่ีกรมการค้าภายในกําหนด เพ่ือให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวกในการซ้ือขายสินค้าเกษตรกรท่ีหลากหลาย สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพได้ (กองส่งเสริมและ
บริการระบบตลาด กระทรวงพาณิชย์, 3 สิงหาคม 2558) 
         การจัดต้ังตลาดกลางเพื่อการเกษตร ตามระเบียบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ตามระเบียบกรมการ
ค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีสําคัญ เช่น ต้องเป็นนิติ
บุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทจํากัดมหาชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือองค์เกษตรกร ซ่ึงจัดต้ัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน หรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีดินท่ีขอจัดต้ังจะต้องเป็นท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองในท่ีดินอันเป็นท่ีตั้งตลาด ต้องมีระยะทางอยู่ห่างจากสถานท่ีตั้งตลาดประเภทเดียวกันท่ีได้รับการส่งเสริมไป
ก่อนแล้ว ต้องมีสถานท่ีเก็บข้าวและพืชไร่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1,000 เมตริกตัน ต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการซ้ือ
ขายเป็นสัดส่วนและจัดไว้ในท่ีเปิดเผยเพ่ือสะดวกในเวลาซ้ือขาย และมีบริการสาธารณูปโภคพร้อมเพียงด้วย (กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์: 21 พฤษภาคม 2555) 
         เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ได้ดําเนินการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรมาต้ังแต่ปี 2558 บนท่ีดินหนังสือสําหรับ
ใช้ท่ีหลวง (น.ส.ล.)บนพ้ืนท่ีท้ังหมด 39 ไร่ โดยมีการจัดสร้างอาคารสินค้า 1 หลัง อาคารร้านค้า 1 หลัง และจัดหาตราชั่ง
สินค้าการเกษตร และลานตากสินค้าการเกษตรและเป็นผู้กํากับดูแล และมีการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการตลาดกลางเพ่ือการเกษตรมีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน มีนายอําเภอ  เป็นท่ีปรึกษา รูปแบบของการ
ให้บริการ ได้เปิดโอกาสให้พ่อค้าหรือประชาชนท่ีสนใจสามารถมาเช่าสถานที่ใช้ในการ แลกเปล่ียน จําหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรเป็นรายเดือน  โดยมีกลุ่มเอกชนและพ่อค้าคนกลางเป็นผู้รับซ้ือ และให้บริการรับชั่งน้ําหนักสินค้าทาง
การเกษตร นอกจากน้ีทางเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ได้เข้าร่วมเป็นผู้รับซ้ือหัวบุกซ่ึงเป็นสินค้าเกษตรท่ีหาได้จากป่าเพ่ือ
นําไปจําหน่ายต่อไป (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ประจําปี 2558-2560) 
         ผลการดําเนินการทําให้เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ มีรายได้จากการให้เช่าสถานท่ี และรายได้จากการให้บริการชั่ง
น้ําหนักสินค้าการเกษตรในปี 2559 จํานวน 200,000 บาท แต่ปัญหาท่ีพบคือเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีเป็นประชากรในเขต
เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ท่ีได้นําสินค้ามาจําหน่ายยังไม่ได้รับประโยชน์ท่ีแท้จริงจากการดําเนินการของตลาดกลาง 
เนื่องจากกลุ่มท่ีได้ประโยชน์ได้แก่ กลุ่มพ่อค้าคนกลางท่ีเข้ามาเช่าสถานท่ีและให้บริการเกษตรกรโดยออกเงินทุนให้ตั้งแต่
กระบวนการไถกลบ การให้เมล็ดพันธ์ุพืช ปุ๋ย/ยา มาใช้ในการผลิต และขั้นตอนสุดท้ายเป็นผู้กําหนดราคาผลผลิต เม่ือ
ผลผลิตทางการเกษตรออกมา กลุ่มพ่อค้าคนกลางจะหักเงินท่ีจ่ายสํารองให้หรือใช้ในการเพาะปลูกท้ังหมด ซ่ึงจะมีราคา
สูงกว่าการซ้ือสินค้าท่ัวไป ทําให้เกษตรกรบางรายไม่ได้รับผลกําไร(รายงานผลการดําเนินการตลาดกลางเทศบาลตําบล
เมืองยวมใต้ 2558 : กลุ่มงานการเกษตร เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้) 
         สาเหตุสําคัญท่ีทําให้ตลาดกลางเพื่อการเกษตรของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการกระจาย
สินค้าทางการเกษตร และการผูกขาดอํานาจของพ่อค้ากลางให้กับเกษตรกรได้ เนื่องจากการจัดต้ังตลาดกลางเพื่อ
การเกษตรของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คือ 
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554  ซ่ึงการขอย่ืนคําขอรับการ
ส่งเสริมต้องย่ืนขอรับการส่งเสริม ณ สํานักงานกรมการค้าภายในจังหวัดแห่งท้องท่ีท่ีตลาดตั้งอยู่ พร้อมเอกสารหลักฐานท่ี

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 33 |



 

กําหนด หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นก่อนส่งคําขอดังกล่าวให้อธิบดีกรมการ
ค้าภายใน เพ่ือพิจารณาให้การส่งเสริมและออกหนังสือรับรองการเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ให้หนังสือรับรองการเป็น
ตลาดกลางสินค้าเกษตร ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันท่ีออกหนังสือรับรอง (กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กระทรวง
พาณิชย์, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ : 21 พฤษภาคม 2555 ) 
         จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นด้วยการลงสํารวจ
ในพ้ืนท่ีเพ่ือหาข้อมูลจากผู้เก่ียวข้องท้ังหลาย รวมท้ังสอบถามชาวบ้านในพ้ืนท่ีเพ่ือทําการประเมินเบื้องต้น โดยพิจารณา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือทําให้ทราบถึงศักยภาพ โอกาสและความเป็นไปได้ ตลอดจน
ข้อจํากัดในการพัฒนาพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลอดจนศึกษาหารูปแบบวีการ
บริหารจัดการตลาดกลางเพ่ือการเกษตรท่ีจะทําให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ได้รับประโยชน์และมีรายได้จากการเพาะปลูกการ
จําหน่ายสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นธรรมและเป็นท่ีพอใจของราษฎร ในขณะเดียวกันสามารถมีรายได้จากการดําเนินการใน
เชิงพาณิชย์จากตลาดกลางสินคาเกษตร เพ่ือเป็นช่องทางในหารหางบประมาณในการบริหารและพัฒนากิจการของ
เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ให้ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

         1.เพ่ือศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ ตลอดจนอุปสรรค ในการที่เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ จะได้รับการ
ส่งเสริมจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
         2. เพ่ือศึกษาจุดอ่อน และจุดแข็ง ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ในการที่จะได้รับการส่งเสริมจัดต้ังตลาดกลาง
เพ่ือการเกษตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
         3. เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการตลาดกลางเพ่ือการเกษตรของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ท่ี
สามารถทําให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และมีรายได้จากการเพาะปลูก การจําหน่ายสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นธรรมและ
เป็นท่ีพอใจของราษฎร 

สมมุติฐานการวิจัย  

         1. เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ มีท้ังโอกาสความเป็นไปได้และอุปสรรคอย่างมากท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้จัดตั้ง
ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสนิค้าเกษตร พ.ศ. 2554 
         2. เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้มีจุดแข็งมากกว่าและจุดอ่อนในการดําเนินการขอส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554  
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 ทฤษฏีและแนวคิดท่ีใช้เป็นกรอบคิดหลัก 
 แนวคิดของ SWOT Analysis SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน 
เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งท่ีอาจเป็นปัญหาสําคัญในการดําเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต 
 หลักการสําคัญของ SWOT คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่สภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) 
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค  การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริหาร
ขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองค์กร ท้ังสิ่งท่ีได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท่ีจะมีผลต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์และกิจกรรม
ดําเนินการขององค์กรท่ีเหมาะสมต่อไป (โกมล วงศ์อนันต์, 4 ตุลาคม 2555) 
 ขั้นตอนวิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยท่ีกว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์การ ทําให้มีข้อมูล ในการกําหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาบนจุดแข็ง
ขององค์การ และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ กําหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยท่ีสุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ท้ัง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ 
          การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเก่ียวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถ
ภายในองค์กร ทุกๆ ด้าน เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ีอยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรท่ีเป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่น
ขององค์การท่ีควรนํามาใช้ในการพัฒนาองค์การได้ และควรดํารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร ส่วน

จุดแข็ง-จุดอ่อน  ในการดําเนินการตลาดกลางของ
เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้  อําเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จุดแข็ง 

 -ประชากรร้อยละ60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
 -ความต้องการของเกษตรซ่ึงเป็นคนท้องถ่ินในเขต
พ้ืนท่ี 
 -โอกาสในการพัฒนารายได้ของเกษตรและเทศบาล 
 -ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล 
 -เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ได้ดําเนินการจัดต้ังตลาด
กลางเพื่อการเกษตรมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2558 
 -ได้รับการสนบัสนุนผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
เทศบาล  
จุดอ่อน 

 -การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 -การค้นหามาตรการวิธีการบริหารกิจการพาณิชย์ท่ี
ช่วยให้เกษตรได้พัฒนารายได ้

โอกาส-อุปสรรคในการขอส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตร กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ของ
เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้  อําเภอแม่สะเรียง จังห วัด
แม่ฮ่องสอน 
ด้านกระบวนการในการดําเนินการ 
- การจัดเวทีประชาคมให้ชุมชนให้ความเห็นชอบในการจัดต้ัง
ตลาดกลางเพ่ือการเกษตรทั้งในเวทีระดับหมู่บ้านและระดับ
ตําบล 
- การได้รับความเห็นชอบในการดําเนินโครงการจัดต้ังตลาด
กลางเพื่อการเกษตรจากสภาเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ 
- การขอและได้รับความเห็นชอบในการขออนุญาตให้พ้ืนท่ีกรณี
ท่ีตั้งเป็นพ้ืนท่ีหนังสือสําหรับใช้ท่ีหลวง (นสล.) ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่อ่องสอน 
ด้านการสร้างเสริมพลังภาคีให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม 
- การพัฒนาเกษตรในแบบย่ังยืน  โดยผ่านศูน ย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรตําบลแม่สะเรียง 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารตลาดกลาง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยให้ผู้นําชุมชนหรือตัวแทนเป็นคณะ
กรรมการบริหารตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 
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จุดอ่อนขององค์การ (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ีอยู่ภายใน เองว่ามีปัจจัยใดท่ี
เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานขององค์การ ท่ีจะ
ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือทราบ โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) ว่ามีปัจจัยใด
ภายนอกองค์การท่ีสามารถส่งผลกระทบ ประโยชน์ ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการดําเนินการขององค์การในระดับมหา
ภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งข้ึนได้ ส่วนอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-
Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่า ปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผล กระทบในระดับมหาภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ท่ีจําเป็นต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์การให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบ
ดังกล่าวได้                                                                                         

แนวคิดการบริการสาธารณะ (Asher,2001, pp.100-101) ได้เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนแนวคิดการ
บริการสาธารณะ ดังนี้1) ลดความเป็นทางการลงให้เหลือน้อยท่ีสุด มีการให้บริการท่ีตรงไปตรงมาไม่มีขั้นตอนมาก มี
ระบบการให้บริการท่ีมีความพร้อมด้านฐานข้อมูล ให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย และหลายช่องทาง 
2 )ให้ภาคเอกชนหรือองค์กรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน กิจกรรมบางประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควร
ดําเนินการเอง แต่ควรให้หน่วยงานเอกชน องค์กรธรุกิจ องค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหากาไร มูลนิธิ เข้าดําเนินการแทนการจ้าง 
หรือการให้สัมปทาน 3)ใช้กลไกการตลาดในการจัดทําบริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถใช้วิธีการ
ตลาดในการจัดทําบริการสาธารณะ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าการใช้บริการโดยตรงแทนการเก็บภาษี ซ่ึงทําให้
สามารถบริหารความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้รวดเร็วข้ึน เช่น การลงทุนซ้ือสถานที่ท้ิงขยะ ก่อสร้างโรงงานกา
จัดขยะ ก่อสร้างโรงงานฆ่าสัตว์ การลงทุนก่อสร้างถนน 4) สร้างทัศนคติการบริหารท้องถ่ิน แบบผู้ประกอบการหน่วย
ธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องคิดว่าองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีมีความสามารถบริหารและ
พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า ผู้บริหารท้องถ่ินควรคิดค้นกลยุทธ์ และทางเลือกใหม่ มีทักษะในการบริหารนโยบาย
สาธารณะและการบริหารชุมชน เพ่ือพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพและไปสู่ความเป็นเลิศ คิดค้นการจัดทําบริการ
สาธารณะใหม่ ๆ และการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

         การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research)  โดยประชากรเป้าหมาย2 กลุ่มคือ 1) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ จํานวน 2 คน และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยใช้แบบสัมภาษณแ์บบ
กึ่งมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือ และเพื่อให้ได้ความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยจึงได้ ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลแบบเจาะจง โดยกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่ 2) ประชากรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
เมืองยวมใต้ มีท้ังหมด 8,571 คน ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (อ้างในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 
2535) คือ                                   n  =     N 
แทนค่าสูตรในสมการ   1 + Ne  

    n  =           8,571 
     1 + 8,571(0.05)  
        =     382.12 
โดยกําหนดค่าดังนี้ 
 n   หมายถึง ขนาดตัวอย่าง 
 N  หมายถึง จํานวนประชากร 
 e หมายถึง ค่าความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง โดยการศึกษาคร้ังนี้ยอมให้มีการคลาดเคล่ือนในการสุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 5 
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จากการคํานวณการแทนค่าในสูตรข้างต้นได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีจํานวนประชากร 8,571 คน คือ 
382.12 คน กล่าวคือในการทางานวิจัยคร้ังนี้จะมีขนาดของของกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 382.12 คน ท้ังนี้เพ่ือการวิจัยมี
ค่าความคาดเลื่อนน้อยโดยมีการกําหนดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 400 คนและใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster 
sampling) โดยใช้หมู่บ้านเป็นตัวแบ่งกลุ่มโดยมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 
  1) แบ่งประชากรเป็นกลุ่มโดยใช้หมู่บ้านเป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ 
  2) กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตามสัดส่วน 
  3) ทําการสุ่มแต่ละกลุ่มตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ 
 เนื่องจากจํานวนประชากรของแต่ละกลุ่มมีจํานวนไม่เท่ากัน เพ่ือให้สามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทน
ของประชากรได้ ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของ Taro Yamane (อ้างในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2535) การคํานวณสัดส่วนดังนี้ 

ใช้สูตรคือ                        n  = n N  
              N 

n  หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

n หมายถึง ขนาดของตัวอย่างในชั้นภูมิท่ี h 
N   หมายถึง จํานวนประชากร 

N หมายถึง จํานวนประชากรในชั้นภูมิท่ี h 
 
ตารางท่ี1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างเทศบาลเมืองยวมใต้ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
หมู่ท่ี หมู่บ้าน จํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 บ้านจอมแจ้ง 1,088 51 
3 บ้านแพะ 1,726 80 
4 บ้านทุ่งพร้าว 1,130 53 
5 บ้านไร่ 1,125 53 
6 บ้านดงสงัด 1,270 59 
7 บ้านหนองผักหนาม 840 39 
8 บ้านป่ากล้วย 946 44 
9 บ้านนาคาว 446 21 

 รวม 8,571 400 
 
         การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การศึกษาคร้ังนี้จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดจําแนกข้อมูลท่ีได้มาตาม
หมวดหมู่ในแต่ละประเด็นและวิเคราะห์ตามประเด็นคาถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือตีความข้อเท็จจริงท่ีได้มา
โดยใช้แนวคิดต่างๆท่ีได้เสนอไว้มาเชื่อมโยงกับข้อมูลท่ีวิเคราะห์และเขียนเป็นเชิงพรรณนา (Descriptive Approach) 
ตามกรอบแนวคิด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ค่าสถิติดังนี้ (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) (ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นผล (2) ในการทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 1
โดยการใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความคิดเห็น โอกาสและอุปสรรคท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ัง
ตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 
2554เพ่ือทดสอบสมมติฐานและหาค่าประมาณแบบช่วงของค่าเฉลี่ยประชากรเดียว (One Sample T -test) 3) การ
ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 โดยการใช้สถิติแบบ Paired-Sample T Test สําหรับเปรียบเทียบประชากรแบบจับคู่โดย
ประชากรกลุ่มเดียวเป็นผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ด้าน  
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ผลการวิจัย 

สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ52.00 มีช่วงอายุ 25 - 34 ปี คิดเป็น  
ร้อยละ 14.80 มีช่วงอายุ 35 - 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.00 มีช่วงอายุ 45 - 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีวุฒิการศึกษา
ระดับประถมศึกษามี คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นร้อยละ 21.20 มีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 26.20 มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.คิดเป็นร้อยละ 14.80 มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ16.00 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 8.00 อาชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 0.20 ค้าขาย/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 17.50 อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
26.50 อาชีพเกษตรกร/ประมง คิดเป็นร้อยละ 21.20    

โอกาสและความเป็นไปได้ ตลอดจนอุปสรรค ในการท่ีเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ จะได้รับการส่งเสริมจัดต้ัง
ตลาดกลางเพื่อการเกษตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นว่า มี
โอกาสความเป็นไปได้มากท่ีเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ จะได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร X =
3.81,S.D.= 0.868) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีโอกาสความเป็นไปได้อย่างมากท่ีเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ จะดําเนินงานเพ่ือขอรับการ
ส่งเสริมให้จัดตั้งตลาดกลางเพ่ือการเกษตร( X =3.847,S.D.= 0.865) โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดต้ัง
ตลาดกลางเพ่ือการเกษตร ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 
2554 ให้ชาวบ้านในระดับหมู่บ้านและตําบล( X = 4.028,S.D.= 0.880)การสร้างความร่วมมือให้ชาวบ้าน(เกษตรกร) เข้า
มามีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นในเวทีระดับตําบล( X = 3.983,S.D.= 0.860)การสร้างการยอมรับให้ชาวบ้าน(เกษตรกร)ให้
ความเห็นชอบในการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรท้ังในเวทีระดับหมู่บ้าน( X =3.905,S.D.= 0.841) เป็นต้น 

สําหรับ ด้านการสร้างเสริมพลังภาคีให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า มีโอกาสความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้จะสร้างเสริมพลัง
ภาคีให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรได้( X = 3.772,S.D.= 0.870)  เช่น การ
กําหนดกฎระเบียบ ท่ีจะรักษาความเป็นธรรมในการซ้ือขายให้แก่ผู้ซ้ือและผู้ขาย เช่นการชําระเงิน การคิดค่าบริการ การ
กําหนดเวลาเปิดปิดตลาด การระงับข้อพิพาท และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น( X = 3.963,S.D.= 0.841) การ
ทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในส่วนภูมิภาค(จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ) เทศบาลฯ ภาคเอกชน และ เกษตรกรใน
ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง( X = 3.940,S.D.= 0.879) การทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดต้ังตลาดกลาง( X = 
3.783,S.D.= 0.879) และการทําให้เกิดการร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบในการจัดตั้งตลาดกลาง ของเกษตรกร ผู้นํา
ชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯ( X = 3.740,S.D.= 0.880) เป็นต้นดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการ
ส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ 
 

โอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้จัดตั้งตลาด
กลางเพื่อการเกษตร 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับผลสําเร็จ 

1.ด้านกระบวนการดําเนินงานเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ 3.847 0.865 มีโอกาสความเป็นไปได้มาก 
2.ด้านการสร้างเสริมพลังภาคีให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร 

3.772 0.870 มีโอกาสความเป็นไปได้มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.810 0.868 มีโอกาสความเป็นไปได้มาก 
 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร ของเทศบาล

ตําบลเมืองยวมใต้ ในด้านกระบวนการดําเนินงานเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้และด้านการสร้างเสริมพลังภาคีให้ทุกภาค
ส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร อยู่ในระดับความสําเร็จท่ีมีโอกาสความเป็นไปได้มาก 
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ด้านปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมให้จัดตั้งตลาด
กลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน เม่ือพิจารณาโดยรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นว่าการ
ดําเนินการของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบ
กรมการค้าภายในมีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลาง โดยเฉพาะปัญหาด้านข้อกฎหมายระเบียบของกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์  ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้า เกษตร พ.ศ. 2554 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดแต่ละประเด็น พบว่าในทุกประเด็นเป็นปัญหาอุปสรรค ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับปัญหา 
ด้านข้อกฎหมายระเบียบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ตาม
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้า 
เกษตร พ.ศ. 2554 

3.044 1.201 เป็นปัญหา
อุปสรรคปาน

กลาง 
 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ในด้านข้อกฎหมาย

ระเบียบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาด
กลางสินค้า เกษตร พ.ศ. 2554อยู่ในระดับปัญหาที่เป็นปัญหาอุปสรรคปานกลาง 

ด้านจุดอ่อน และจุดแข็ง ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ในการดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมจัดต้ังตลาด
กลางเพ่ือการเกษตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เม่ือพิจารณาทั้งด้านจุดอ่ออนและจุดแข็งโดยรวมพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ยังมีท้ังจุดอ่อน และจุดแข็ง ในระดับมาก สําหรับการดําเนินการ
เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีค่าคะแนนความ
คิดเห็นเฉลี่ยรวม คือ 3.609 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.908  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกาะ
กลุ่มไปในแนวทางเดียวกันดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับจุดอ่อน และจุดแข็ง ของเทศบาล
ตําบลเมืองยวมใต้ ในการดําเนินการเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมจัดต้ังตลาดกลางเพื่อการเกษตรจากกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ 
 
จุดอ่อน และจุดแข็ง ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ในการ
ได้รับการส่งเสริมให้จัดตั้งตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตาม
ระเบียบกรมการค้าภายใน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ข้อได้เปรียบหรือจุดแข็ง 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้
ท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 

3.660 0.885 มาก 

จุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัด
ให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตร 

3.557 0.932 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านจุดอ่อนและจุดแข็ง 3.609 0.908 มาก 
 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจุดอ่อน และจุดแข็ง ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ในการได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาด

กลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายในจะเห็นได้ว่าจุดแข็ง/ข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งของเทศบาลตําบล
เมืองยวมใต้ท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาตลาดกลางเพ่ือการเกษตร มีข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งมากกว่า จุดด้อย ข้อ
เสียเปรียบขององค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดกลางเพื่อ
การเกษตร 
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 ในส่วนของผลการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้และประธานสภา
ปลัดเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ พบว่า ด้านกระบวนการดําเนินการของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้  ผู้ให้สัมภาษณ์ท้ัง3 
ท่านต่างให้ความเห็นตรงกันว่า “มีโอกาสความเป็นไปได้ท่ีเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลาง
เพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554”โดยมี
ความเห็นว่า การจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรท้ังในเวทีระดับหมู่บ้านและระดับตําบล เป็นไปได้มาก เนื่องจากตําแหน่ง
ท่ีตั้งเหมาะสมและสามารถทําความเข้าใจกับชุมชน อีกท้ังมีความสอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนี้ยังเห็นว่า การได้รับ
ความเห็นชอบในการดําเนินโครงการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร การจัดทําเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด เพ่ือขอย่ืนคํา
ขอรับการส่งเสริม ณ สํานักงานกรมการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเป็นไปได้สูง เพราะกฎระเบียบมีช่องว่างให้
ดําเนินการได้  

 นอกจากนี้ การได้รับความเห็นชอบในการขออนุญาตให้พ้ืนท่ีตั้งเป็นพ้ืนท่ีจัดต้ังเป็นตลาดกลางหนังสือสําหรับใช้
ท่ีหลวง(นสล.) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอน  และการได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้ความเห็น
เบื้องต้นก่อนส่งคําขอดังกล่าวให้อธิบดีกรมการค้าภายใน ก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
มอบอํานาจให้นายอําเภอดําเนินการแล้ว และ ท้ายท่ีสุด การได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก อธิบดีกรมการค้าภายใน 
เพ่ือพิจารณาให้การส่งเสริมและออกหนังสือรับรองการเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ท้ัง 3 ท่านมีความเห็นตรงกันว่า มี
ความเป็นไปได้สูงมาก เพราะได้มีการหารือกับกรมการค้าภายในและได้รับการสนับสนุนให้เร่งรัดดําเนินการจึงคิดว่าน่าจะ
ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ  

 ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าในการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้และ
ประธานสภาปลัดเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ พบว่า ด้านกระบวนการดําเนินการของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ด้าน
กระบวนการดําเนินการของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ อยู่ในระดับท่ีมีโอกาสความเป็นไปได้มากท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้
จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 
2554 และในการได้รับความเห็นชอบในการดําเนินโครงการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร การจัดทําเอกสารหลักฐานท่ี
กําหนด เพ่ือขอย่ืนคําขอรับการส่งเสริม ณ สํานักงานกรมการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับความสําเร็จท่ีมี
ความเป็นไปได้สูง  
          1.จุดอ่อน และจุดแข็ง ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ในการท่ีจะได้รับการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางเพื่อ
การเกษตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังน้ี 
          ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อน และจุดแข็ง ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ในการ
ดําเนินการเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ว่า เทศบาล
ตําบลเมืองยวมใต้ มีท้ังจุดอ่อนและจุดแข็งโดยรวม ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยรวม คือ 3.609 และมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.908  เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านจุดแข็ง ท่ีเป็นข้อได้เปรียบของเทศบาลตําบล
เมืองยวมใต้ท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาตลาดกลางเพื่อการเกษตรได้สําเร็จ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.660 และค่า S.D.= 0.885 โดยสิ่งท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นจุดแข็ง ท่ีสําคัญเช่น 
การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้( X = 3.883 ,S.D.= 0.911) การได้รับการ
สนับสนุนจากผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้( X =3.798 ,S.D.= 0.865) เทศบาลตําบล
เมืองยวมใต้ได้ดําเนินการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2558( X = 3.610 ,S.D.= 0.906) ความต้องการ
ของเกษตรซ่ึงเป็นคนท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้( X = 3.590 ,S.D.= 0.874) เป็นต้น 

ส่วน ด้านจุดด้อย หรือ ข้อเสียเปรียบขององค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป เพ่ือจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตลาดกลางเพื่อการเกษตร กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีอยู่ในระดับมาก ( X = 3.557 ,S.D.= 0.932) 
เช่นกัน  โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า เป็นจุดอ่อนของเทศบาลฯ ท่ีควรหาทางแก้ไข ท่ีสําคัญ เช่น เทศบาลตําบล
เมืองยวมใต้ ยังไม่มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีขอเป็นท่ีตั้ งตลาด( X = 3.605 ,S.D.= 0.858)  ขาด
ความสามารถในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องได้( X = 3.598 ,S.D.= 0.968) 
เกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบตลาดสําหรับการซ้ือขายสินค้าเกษตรท่ีถูกต้อง( X = 
3.550 ,S.D.= 0.997) ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ไม่มีความเข้มแข็งและไม่พร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วม
จัดต้ังตลาดกลาง( X = 3.448 ,S.D.= 0.972)  
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 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ และ
ปลัดเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนจุดแข็งไว้ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันดังนี้ จุดแข็งท่ีสําคัญ
คือ ด้านบุคลากร ไม่ว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลฯ ต่างมีความเข้าใจถึงการทํางานด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดย
ใช้จุดแข็งของเทศบาลนําเสนอโครงการพัฒนาต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ประชากร เกษตรกรอยู่ในภาคการผลิตท่ีมีความ
ต้องการให้เทศบาลมาช่วยพัฒนากลไกด้านการตลาด งบประมาณ หน่วยงานและบุคลากรภายนอก เช่น ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ยินดีให้การสนับสนุนโดยการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ให้เอ้ือต่อการพัฒนากับ
นโยบายของจังหวัดและรัฐบาล  
          ส่วนจุดอ่อนท่ีสําคัญคือ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ท่ีมีขั้นตอนขออนุญาตท่ีละเอียด อาจเป็นปัญหาอุปสรรค
ต่อการดําเนินการต่างๆเพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วย
การส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 ของเทศบาลตําบลขุนยอมใต้  
          3. รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการตลาดกลางเพื่อการเกษตรของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ท่ีสามารถทําให้
เกษตรกรได้รับประโยชน์และมีรายได้จากการเพาะปลูก การจําหน่ายสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นธรรมและเป็นท่ีพอใจของ
ราษฎร จากการศึกษาพบว่า 
          ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นด้วยกับ รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการตลาดกลางเพ่ือการเกษตร
ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ตามท่ีระบุไว้ในแบบสอบถาม อย่างมากในทุกประเด็น อาทิ เช่น 1.ต้องสามารถทําให้
ระบบการซ้ือขายสินค้าเกษตรของตลาดกลาง ทํางานได้อย่างดี รวดเร็ว เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของสินค้าท่ีไม่มีความคงทน 
มีความเสี่ยงภัยสูงท้ังทางด้านคุณภาพของความสดและความผันผวนของราคา ได้อย่างแท้จริง 2.ตลาดกลางสินค้าเกษตร
ต้องส่งเสริมเกษตรกรให้มีช่องทางในการซ้ือขายสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ และลดปัญหาสินค้าราคาตกต่ําในอนาคต 3.
ต้องมีช่องทางให้เกษตรกรได้รับความสะดวกในการซ้ือขายสินค้าเกษตรกรที่หลากหลาย ได้รับข้อมูลข่าวสารทาง
การตลาดท่ีตรงกับสภาวะปัจจุบัน สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพได้ 4.เทศบาลฯต้องสามารถมีรายได้จากการทํา
กิจการพาณิชย์ตลาดกลางเพ่ือการเกษตรมาจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอื่นๆเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามวัตถุประสงค์ของคนในท้องถ่ินได้  5.ตลาดกลางฯ ต้องจัดให้มี
สถานท่ีให้เกษตรกรหรือผู้ขายสามารถฝากผลผลิตไว้ท่ีตลาดกลางเพ่ือรอราคาขายท่ีดีกว่าได้ โดยทางตลาดกลางจะอํานวย
ความสะดวกด้วยแหล่งข้อมูลข่าวสารราคาสินค้าเกษตรท่ัวประเทศ ไว้ให้บริการอย่างครบครัน เป็นต้น  
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ และ 
ปลัดเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 
ดังน้ี 
 เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ต้องมีการดําเนินการดังนี้ 1) จัดระบบการซ้ือขายท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับ 
เพ่ือให้มีการซ้ือขายในรูปขายส่งด้วยวิธีตกลงราคาอย่างเปิดเผย หรือประมูลราคา มีเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพ และเคร่ือง
ชั่ง ตวงวัด ท่ีได้มาตรฐาน เป็นต้น 2) จัดระบบข้อมูลข่าวสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ การแสดงราคาสินค้าท่ีซ้ือขายสํา 
หรับบริการให้กับผู้ซ้ือผู้ขายได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการค้าขายได้อย่าง
เหมาะสม  3) จัดทําคลังสินค้าหรือสถานท่ีเก็บสินค้า เพ่ือบริการด้านรับฝาก หรือรับจํา นํา สินค้าเกษตร ในกรณีท่ีผู้ขาย
ประสงค์จะเก็บสินค้าไว้รอราคา หรือยังไม่ตัดสินใจจํา หน่ายสินค้าทันที  4) จัดให้มีสินเชื่อสนับสนุนแก่ผู้ซ้ือ และผู้ขายท่ี
เข้ามาทํา การซ้ือขายในตลาดกลางสินค้าเกษตร 5) จัดบริการกิจกรรมการตลาด และสิ่งอํา นวยความสะดวกอ่ืน ๆ ให้กับ
ผู้ซ้ือ ผู้ขาย เช่น การรวบรวมสินค้า ลานจอดรถ การขนถ่ายสินค้า การขนส่ง เจ้าหน้าท่ีบริการตลาด โทรศัพท์ และ
บ้านพักสํา หรับผู้ซ้ือผู้ขาย เป็นต้น  และ 6) มีการกําหนดกฎระเบียบ ท่ีจะรักษาความเป็นธรรมในการซ้ือขายให้แก่ผู้ซ้ือ
และผู้ขาย เช่นการชํา ระเงิน การคิดค่าบริการ การกําหนดเวลาเปิดปิดตลาด การระงับข้อพิพาท และการรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น  
 ในการศึกษาในคร้ังนี้ได้ศึกษา โอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดกลางเพื่อการเกษตรของเทศบาลตําบล

เมืองยวมใต้ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการศึกษาในคร้ังนี้ได้กําหนดสมมติฐานไว้ 2 ข้อ ผลการศึกษาสรุป

ดังน้ี 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1 เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ มีท้ังโอกาสความเป็นไปได้และอุปสรรคอย่างมากท่ีจะได้รับการ
ส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพื่อการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2554 

  H0 : มีโอกาสความเป็นไปได้ในระดับไม่มากท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร
ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 ถ้าค่าเฉล่ียท่ีคํานวณได้มี
ค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าท่ีกําหนด (3.40) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และค่า t  มีค่าเป็นลบ หรือH0 :  3.40 

  H1 : มีโอกาสความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพื่อการเกษตร
ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 ถ้าค่าเฉล่ียท่ีคํานวณได้มี
ค่ามากกว่าค่าท่ีกําหนด (3.40) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และค่า t  มีค่าเป็นบวก หรือ  H1 : μ>  3.40 

 ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่าโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลาง
เพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 โอกาส
ด้านกระบวนการดําเนินงานเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ มีค่า  t = 88.929 ค่า Sig = 0.000 และด้านการสร้างเสริมพลัง
ภาคีให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร มีค่า  t = 86.971 ค่า Sig = 0.000 ซ่ึงน้อย
กว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 ท่ีว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ในระดับไม่มากท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาด
กลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 มี
โอกาสความเป็นไปได้ในการดําเนินการอยู่ท่ีระดับมาก และยอมรับ H1 ท่ีว่า มีโอกาสความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีจะ
ได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาด
กลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 นัยสําคัญท่ีระดับสถิติ 0.05 ดังน้ัน สมมติฐานข้อที่1 จึงได้รับการยอมรับ 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้มีจุดแข็งมากกว่าและจุดอ่อนในการดําเนินการขอส่งเสริมการ
จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 
2554  
  H0 : มีจุดแข็งน้อยกว่าหรือเท่ากับจุดอ่อนในการดําเนินการขอส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางเพื่อ
การเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 
  H1  : มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนในการดําเนินการขอส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตาม
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 
  ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า จุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนในการดําเนินการขอส่งเสริมการจัดต้ัง

ตลาดกลางเพ่ือการเกษตร ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 
2554 พบว่าจุดแข็งในการดําเนินการขอส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่า
ด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 มากกว่าจุดอ่อนในการดําเนินการขอส่งเสริมการจัดต้ัง

ตลาดกลางเพ่ือการเกษตร ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 
2554 ค่า t มีค่าเท่ากับ 0.438 และค่า sig. มีค่าเท่ากับ 0.188 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน H1 ท่ีว่า มี
จุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนในการดําเนินการขอส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่า
ด้วยการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 และยอมรับ H0 ท่ีว่ามีจุดแข็งน้อยกว่าหรือเท่ากับจุดอ่อน

ในการดําเนินการขอส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการ
จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 นั่นคือจุดแข็งและจุดอ่อนของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ท่ีไม่ความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น สมมติฐานข้อที่2 จึงได้รับการปฏิเสธ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ อําเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวนท้ังหมด 400 คน พบว่า 
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 1. กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า โอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 
ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ พบว่า มีโอกาสความเป็นไปได้มากท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตร ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ในด้านกระบวนการดําเนินงานเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ และด้านการสร้าง
เสริมพลังภาคีให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร (ดังตารางท่ี2) ผลการศึกษาดังกล่าว 
แสดงให้เห็นถึงหลักการของแนวคิดของ SWOT Analysis (โกมล วงศ์อนันต์, 4 ตุลาคม 2555) ท่ีว่า หลักการสําคัญของ 
SWOT  คือการวิเคราะห์การสํารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึง
เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค  
การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึงความสําคัญการวิเคราะห์ SWOT  ช่วยให้การวางแผนการ
ดําเนินการ ของผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองค์การ อีกประเด็นท่ีทําให้ 
เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ มีโอกาสความเป็นไปได้มาก เพราะมีการกําหนดกฎระเบียบ ท่ีจะรักษาความเป็นธรรมในการ
ซ้ือขายให้แก่ผู้ซ้ือและผู้ขาย เช่นการชําระเงิน การคิดค่าบริการ การกําหนดเวลาเปิดปิดตลาด การระงับข้อพิพาท และ
การรักษาความปลอดภัย การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในส่วนภูมิภาค(จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ) เทศบาลฯ 
ภาคเอกชน และ เกษตรกรในชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง การทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดต้ังตลาดกลาง 
การจัดทําระบบข้อมูลข่าวสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ และมีป้ายแสดงราคาสินค้าท่ีซ้ือขายสําหรับบริการให้กับผู้ซ้ือ
ผู้ขายได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการค้าขายได้อย่างเหมาะสม การจัดให้มี
คลังสินค้าหรือสถานท่ีเก็บสินค้า เพ่ือบริการด้านรับฝาก หรือรับจํา นํา สินค้าเกษตร ในกรณีท่ีผู้ขายประสงค์จะเก็บสินค้า
ไว้รอราคา หรือยังไม่ตัดสินใจจํา หน่ายสินค้าทันที สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารตลาดกลาง  โดยให้ผู้นําชุมชน
หรือตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริหารตลาดกลางเพ่ือการเกษตร มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการตลาดกลางท่ีมาจากทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังส่วนราชการและเอกชน รวมถึงพ่อค้าคนกลาง การจัดระบบการซื้อขายท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ี
ยอมรับ คือ มีการซ้ือขายในรูปขายส่งด้วยวิธีตกลงราคาอย่างเปิดเผย หรือประมูลราคา มีเครื่องตรวจสอบคุณภาพ และ
เครื่องชั่ง ตวงวัด ท่ีได้มาตรฐาน เป็นต้น การทําให้เกิดการร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบในการจัดตั้งตลาดกลาง ของ
เกษตรกร ผู้นําชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯ การจัดให้มีสถานท่ีซ้ือขายเปิดเผย และมีผู้ซ้ือผู้ขายจํานวนมาก 
เข้ามาทํา การแข่งขัน การซ้ือขายสินค้า ทํา ให้กลไกราคาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือจาก 
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในการทํากิจกรรมตลาดกลางเพื่อเกิดการเคลื่อนไหวทางการตลาด การจัดทําระบบฐานข้อมูล
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีให้ตรงกับความเป็นจริง 
 2. ด้านกระบวนการดําเนินงานเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ (ดังตารางท่ี2) มีโอกาสความเป็นไปได้เท่านั้น ท่ีจะ
ได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตร ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ และด้านการสร้างเสริมพลังภาคีให้
ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร มีโอกาสความเป็นไปได้เท่านั้น ท่ีจะได้รับการส่งเสริม
ให้จัดตั้งตลาดกลางเพื่อการเกษตร ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวคิดการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ของวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (2537) ท่ีได้กล่าวให้ว่าในความหมายของการกระจายอํานาจไว้ คือ
การกระจายอํานาจสู่องค์ท้องถ่ิน หรือการกระจายอํานาจตามอาณาเขต คือการบริการกิจการบริการสาธารณะมี
องค์ประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความต้องการส่วนรวมของราษฎร 2) กฎหมายจัดต้ังชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ มอบให้
องค์การท่ีจัดต้ังมีฐานะเป็นนิติบุคคล 3) องค์กรหรือผู้แทน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าท่ีแทน
นิติบุคคล  โดยจะต้องสามารถทําหน้าท่ีจัดการได้อย่างเป็นอิสระจากองค์การปกครองส่วนกลาง 4) บุคลากรหรือ
เจ้าหน้าท่ีต่างๆ ทําหน้าท่ีช่วยเหลือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นนิติบุคคล 5) ต้องอิสระจากการคลัง คือมีแหล่ง
รายได้และอํานาจจัดสรรรายได้เพ่ือใช้จ่ายในการจัดทํากิจการอันอยู่ในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าท่ีของตนเองได้ และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นมีขนาดพ้ืนท่ีและจํานวนประชากรที่พอควร 
ท้ังนี้เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ มีการดําเนินการ ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีการสร้างความร่วมมือให้ชาวบ้าน(เกษตรกร)เข้ามามีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นในเวทีระดับหมู่บ้าน เวทีระดับ
ตําบลและสร้างการยอมรับให้ชาวบ้าน(เกษตรกร)ให้ความเห็นชอบในการจัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรท้ังในเวทีระดับ
หมู่บ้านและระดับตําบล มีการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้นําชุมชน ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้จัดต้ังตลาดกลาง รวมถึงการได้รับความเห็นชอบในการขออนุญาตให้
ใช้พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีจัดตั้งเป็นตลาดกลางตามหนังสือสําหรับใช้ท่ีหลวง(นสล.) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอน และการย่ืน
คําขอรับการส่งเสริม ณ สํานักงานกรมการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การมีอิสระในการจัดให้มีคลังสินค้าหรือสถานท่ี
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เก็บสินค้า เพ่ือบริการด้านรับฝาก หรือรับจํา นําสินค้าเกษตร ในกรณีท่ีผู้ขายประสงค์จะเก็บสินค้าไว้รอราคา หรือยังไม่
ตัดสินใจจํา หน่ายสินค้าทันที และมีการกําหนดกฎระเบียบ ท่ีจะรักษาความเป็นธรรมในการซ้ือขายให้แก่ผู้ซ้ือและผู้ขาย 
เช่นการชําระเงิน การคิดค่าบริการ การกําหนดเวลาเปิดปิดตลาด การระงับข้อพิพาท และการรักษาความปลอดภัย 
รวมถึงมีการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในส่วนภูมิภาค(จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน) เทศบาลฯ ภาคเอกชน 
และ เกษตรกรในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ทางเทศบาลเมืองยวมใต้ มีการจัดให้มีสถานท่ีซ้ือขายเปิดเผย และมีผู้ซ้ือผู้ขาย
จํานวนมาก เข้ามาทํา การแข่งขัน การซ้ือขายสินค้า ทํา ให้กลไกราคาทํา งานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการการจัดระบบ
การซ้ือขายที่มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับคือ มีการซ้ือขายในรูปขายส่งด้วยวิธีตกลงราคาอย่างเปิดเผย หรือประมูลราคา 
มีเครื่องตรวจสอบคุณภาพ และเครื่องชั่ง ตวงวัด ท่ีได้มาตรฐาน มีการจัดให้มีคลังสินค้าหรือสถานที่เก็บสินค้า เพ่ือบริการ
ด้านรับฝาก หรือรับจํา นํา สินค้าเกษตร ในกรณีท่ีผู้ขายประสงค์จะเก็บสินค้าไว้รอราคา หรือยังไม่ตัดสินใจจํา หน่าย
สินค้าทันที มีการกําหนดกฎระเบียบ ท่ีจะรักษาความเป็นธรรมในการซ้ือขายให้แก่ผู้ซ้ือและผู้ขาย เช่นการชําระเงิน การ
คิดค่าบริการ การกําหนดเวลาเปิดปิดตลาด การระงับข้อพิพาท และการรักษาความปลอดภัย และยังมีจัดทําระบบข้อมูล
ข่าวสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ และมีป้ายแสดงราคาสินค้าท่ีซ้ือขายสําหรับบริการให้กับผู้ซ้ือผู้ขายได้รับทราบอย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการค้าขายได้อย่างเหมาะสม 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาด
กลางเพื่อการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน เม่ือพิจารณาโดยรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรตาม
ระเบียบกรมการค้าภายใน อยู่ในระดับผลสําเร็จ เป็นปัญหาอุปสรรค แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกาะกลุ่ม
ไปในแนวทางเดียวกัน (ดังในตาราง 3) 
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าในทุกประเด็นเป็นปัญหาอุปสรรค ได้ดังนี้ การกําหนดให้ตลาดสินค้าการเกษตรที่จะได้รับการ
ส่งเสริมต้องเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ตลาดข้าวและพืชไร่ 2) ตลาดผักและผลไม้ 3) ตลาดปศุสัตว์ 4) ตลาดน้ําและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรสภาพจากสัตว์น้ํา จะต้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทจํากัดมหาชน 
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือองค์เกษตรกร ซ่ึงจัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีดินท่ีขอเป็นท่ีตั้งตลาดจะต้องเป็นท่ีดินท่ีนิติบุคคลท่ีขอจัดตั้งมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง  การจัดให้มีสาธารณูปโภค
ท่ีพร้อมสําหรับการซ้ือขาย  ความร่วมมือในการทํางานระหว่างหน่วยงานในส่วนภูมิภาค(จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ) 
เทศบาลฯ ภาคเอกชน และ เกษตรกรในชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง  การจัดหาสถานท่ีสําหรับซ้ือขายเป็นสัดส่วนและจัดไว้ในท่ี
เปิดเผย มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการซ้ือขาย   สถานท่ีตั้งตลาดท่ีขอรับการส่งเสริม ต้องมีระยะทางอยู่ห่างจากสถาน
ท่ีตั้งตลาดประเภทเดียวกันท่ีได้รับการส่งเสริมไปก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 30 กิโลเมตร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ SWOT 
Analysis ของโกมล วงศ์อนันต์, 4 ตุลาคม 2555 ท่ีกล่าวว่าในข้ันตอนวิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis การ
วิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยท่ีกว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร 
ทําให้มีข้อมูล ในการกําหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ กําหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนของ
องค์กรให้มีน้อยท่ีสุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ท้ังสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กร 
ท้ังนี้เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ได้มีการวางแผนการดําเนินการที่มีการระบุถึงจุดแข็ง ด้านข้อกฎหมายระเบียบของ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้า 
เกษตร พ.ศ. 2554 มีการกําหนดให้ตลาดสินค้าการเกษตรท่ีจะได้รับการส่งเสริมต้องเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ตลาดข้าว
และพืชไร่ 2) ตลาดผักและผลไม้ 3) ตลาดปศุสัตว์ 4) ตลาดน้ําและผลิตภัณฑ์ท่ีแปรสภาพจากสัตว์น้ํา สถานท่ีตั้งตลาดท่ี
ขอรับการส่งเสริม ต้องมีระยะทางอยู่ห่างจากสถานท่ีตั้งตลาดประเภท เดียวกันท่ีได้รับการส่งเสริมไปก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 
30 กิโลเมตร   มีการจัดหาสถานท่ีสําหรับซ้ือขายเป็นสัดส่วนและจัดไว้ในท่ีเปิดเผย มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการซ้ือขาย
มีการจัดให้มีสาธารณูปโภคท่ีพร้อมสําหรับการซ้ือขายและมีความร่วมมือในการทํางานระหว่างหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
(จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ) เทศบาลฯ ภาคเอกชน และ เกษตรกรในชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. จุดอ่อน และจุดแข็ง ของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ (ดังตารางท่ี4) ในการดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการส่งเสริม
จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือการเกษตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีในระดับมากโดยมีท้ังจุดอ่อนและจุดแข็ง
ไม่แตกต่างกัน ถ้าวิเคราะห์ตามแนวคิดของ SWOT Analysis (โกมล วงศ์อนันต์, 4 ตุลาคม 2555) ท่ีให้ความเห็นว่า 
หลักการสําคัญของ SWOT  คือการวิเคราะห์การสํารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่สภาพแวดล้อมภายในและ
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สภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน 
และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค  การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึงความสําคัญการวิเคราะห์ 
SWOT  ช่วยให้การวางแผนการดําเนินการ ของผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอก
องค์กร ท้ังสิ่งท่ีได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท่ีจะมี
ผลต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์และกิจกรรมดําเนินการขององค์กรท่ีเหมาะสมต่อไป และยังช่วยให้เข้าใจได้
ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพ่ือ
การบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ท่ีอาจจะทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะ
เป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ผลจากการวิเคราะห์  SWOT  นี้จะใช้เป็นแนวทางในการ
กําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม  
 ท้ังนี้เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ มีข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาตลาดกลางเพื่อ
การเกษตร ในการได้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตลาดกลางเพื่อการเกษตรตามระเบียบกรมการค้าภายใน คือมีบุคลากรท่ี
เพียงพอต่อการทํางานและมีความรู้ความสามารถท่ีจะทํางานพร้อมกับมีงบประมาณที่เพียงพอท่ีใช้ในการดําเนินการ มี
โอกาสในการพัฒนารายได้ของเกษตรและเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ได้ดําเนินการจัดต้ังตลาดกลางเพื่อการเกษตรมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และได้รับการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ จุดด้อย ข้อ
เสียเปรียบขององค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดกลางเพื่อ
การเกษตร คือเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ยังไม่มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีขอเป็นท่ีตั้งตลาด ยังขาด
ความสามารถในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องได้ขาดทักษะความเชี่ยวชาญในการ
ค้นหามาตรการหรือวิธีการบริหารกิจการพาณิชย์ท่ีช่วยให้เกษตรสามารถพัฒนารายได้เครือข่ายตลาดกลางสินค้าเกษตร 
ท้ังทางด้านราคา และความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงต้องพยายามนําจุดแข็งของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และแสวงหา
วิธีการในการกําจัดจุดอ่อนท่ีมีให้หมดไปให้ได้ 
 รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการตลาดกลางเพ่ือการเกษตรของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ซ่ึงพิจารณาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นว่า รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการตลาดกลางเพื่อการเกษตรของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ท่ี
สามารถทําให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และมีรายได้จากการเพาะปลูก การจําหน่ายสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นธรรมและ
เป็นท่ีพอใจของราษฎร มีระดับความสําเร็จเห็นด้วยมาก แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกาะกลุ่มไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้นรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการตลาดกลางเพ่ือการเกษตรของเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเชชชัย เรืองทวีคูณ (2535: 5) ชี้ว่าองค์ประกอบท่ีสําคัญของตลาดกลาง มีดังนี้คือ 1) มีสถานท่ีซ้ือขาย
เปิดเผย และมีผู้ ซ้ือผู้ขายจํานวนมาก เข้ามาทํา การแข่งขัน การซ้ือขายสินค้า ทํา ให้กลไกราคาทํา งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) มีระบบการซ้ือขายท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับกล่าวคือ มีการซ้ือขายในรูปขายส่งด้วยวิธีตกลงราคา
อย่างเปิดเผย หรือประมูลราคา มีเครื่องตรวจสอบคุณภาพ และเคร่ืองชั่ง ตวงวัด ท่ีได้มาตรฐาน เป็นต้น 3) มีระบบข้อมูล
ข่าวสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ และมีป้ายแสดงราคาสินค้าท่ีซ้ือขายสํา หรับบริการให้กับผู้ซ้ือผู้ขายได้รับทราบอย่าง
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการค้าขายได้อย่างเหมาะสม 4) มีคลังสินค้าหรือสถานท่ีเก็บสินค้า 
เพ่ือบริการด้านรับฝาก หรือรับจํา นํา สินค้าเกษตร ในกรณีท่ีผู้ขายประสงค์จะเก็บสินค้าไว้รอราคา หรือยังไม่ตัดสินใจจํา 
หน่ายสินค้าทันที 5) มีสินเชื่อสนับสนุนแก่ผู้ซ้ือ และผู้ขายท่ีเข้ามาทํา 6) มีบริการกิจกรรมการตลาด และสิ่งอํา นวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ ให้กับผู้ซ้ือ ผู้ขาย 7) มีกฎระเบียบ ท่ีจะรักษาความเป็นธรรมในการซ้ือขายให้แก่ผู้ซ้ือและผู้ขาย เช่นการชํา 
ระเงิน การคิดค่าบริการ การกําหนดเวลาเปิดปิดตลาด การระงับข้อพิพาท และการรักษาความปลอดภัย ดังนั้น เทศบาล
ตําบลเมืองยวมใต้  จึงต้องมีการจัดรูปแบบและวิธีการบริหารของตลาดกลางเพ่ือการเกษตรให้มีระบบท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น   
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ในการดําเนินตลาดกลางเพ่ือสินค้าการเกษตร ต้องมีการหาเงินทุนการรับซ้ือรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร  
2. ในการแสวงหาความต้องการสินค้าของตลาดภายนอกรวมถึงจํานวนความต้องการของตลาดและราคาของ

สินค้าการเกษตรเพ่ือในการส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกพืชตามความต้องการของตลาดให้เหมาะสมกับจํานวนท่ี
ความต้องการของตลาดเกิดการพอดีในสินค้าถ้ามากเกินไปจะทําให้ราคาสินค้าการเกษตรมีราคาท่ีถูกพร้อมกับการวาง
แผนการปลูกพืชหลายๆอย่างตามความต้องการที่ตลาดต้องการโดยปลูกแบบผสมผสานกันเพ่ือให้ราคาสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
และต้องมีการประสานงานกับเครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินในจังหวัดอ่ืนๆรวมถึงแสวงหาความต้องการความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ควรทําการศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าและผู้ใช้บริการตลาดกลางเพื่อสินค้า
การเกษตร ในประเด็นดังนี้ 
 - ความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าท่ีใช้บริการตลาดกลางเพ่ือสินค้าการเกษตร 
 - ระดับถึงความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าท่ีใช้บริการตลาดกลางเพ่ือสินค้าการเกษตร 
 - ความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือท่ีมาใช้บริการของตลาดกลางเพื่อสินค้าการเกษตรได้แก่ (ด้านคุณภาพของ
สินค้าด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านกระบวนการ/ขั้นตอน/คุณภาพการบริการ) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของ บริษัท 
ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของ 
บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงาน บริษัท 
ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการคลังสินค้า จํานวน 152 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความตรงตามเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
100 และมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานใช้การวิเคราะห์ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกําหนดค่านัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทย
แลนด์) จํากัด มหาชน พบว่า ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการตรวจนับสินค้า รองลงมา คือ ด้านการหีบห่อเพ่ือขนส่ง ด้านการขนสินค้าข้ึนยานพาหนะ ด้านการรับสินค้า 
ด้านการหยิบสินค้า และด้านการจัดเก็บสินค้า 2) พนักงานท่ีมีเพศ  อายุ และประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา และหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการคลังสนิค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ 
(ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, พนักงาน, การปฏิบัติการ, คลังสินค้า 

ABSTRACT 

 This Research aimed to 1) study the employee opinions toward the warehouse operations of 
Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited, 2) compare the employee opinions toward the 
warehouse operations of Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited that were categorized 
by the personal factors. The sample group consisted of 152 employees who have been in Hwa Fong 
Rubber (Thailand) Public Company Limited and relevant to the warehouse operations selected by a 
stratified random sampling. The instrument used in this study was a questionnaire; it valued the index 
of item-objective congruence (IOC) between 0.67-1.00 and at the overall reliability of 0.85. The 
statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, the hypothesis testing by 
t-test and One-way ANOVA (F-test) at the statistical significance level of 0.05.                    . 
 The results showed that 1) the over all employee opinions toward the warehouse operations 
of Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited, the employees agreed at a high level. When 
considering each aspect showed that the highest mean aspect was binning followed by packaging, 
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shipping to vehicle, receiving, picking and storage, 2) the employees who had different genders, age 
ranges, and working experiences had opinions on the warehouse operations of Hwa Fong Rubber 
(Thailand) Public Company Limited, overall showed no difference. However, the employees who had 
different education level and departments, overall showed the difference at the statistical 
significance level of 0.05. 
Keywords: Opinion, Employee, Operations, Warehouse  

บทนํา 

 คลังสินค้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการห่วงโซ่อุปทานซ่ึงมีความสําคัญอย่างย่ิงในระบบโลจิสติกส์ ท้ังนี้เนื่องจาก
คลังสินค้า (Warehouse) หรือท่ีในอดีตนิยมเรียกว่า โกดัง (godown) คือ อาคารพาณิชย์ท่ีใช้สําหรับเก็บสินค้าเพ่ือรอ
การขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร ฯลฯ คลังสินค้ามักเป็นอาคารหลัง
ใหญ่และกว้างต้ังอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัวเมือง ภายในอาคารมีทางลาดเอียงสําหรับขนถ่ายสินค้าข้ึนหรือลงรถ หรือ
บางครั้งก็ขนถ่ายสินค้ามาจากสถานีรถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือโดยตรงและมักจะมีเครนหรือรถฟอร์คลิฟท์ เพ่ือ
เคลื่อนย้ายสินค้าท่ีวางอยู่บนพาเลท (pallet) ไปยังสถานท่ีจัดเก็บต่อไป (Logistics Corner. 2016:1) ในอดีตคลังสินค้า
เป็นเพียงจุดพักสินค้าหรือจุดผ่านสินค้า แต่ปัจจุบันบทบาทของคลังสินค้าได้เพ่ิมมากข้ึน คลังสินค้าทําหน้าท่ีเป็นจุด
เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค ซ่ึงการบริหารจัดการคลังสินค้าท่ีดีจะช่วยทําให้ต้นทุนการ
จัดการส่งสินค้า ข้อมูลและทรัพยากรโดยรวมลดตํ่าลงตามระดับการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ ผู้ให้บริการคลังสินค้า
จะต้องมีความรู้และทักษะในการให้บริการงานคลังสินค้า (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. 2550 : 270) 

การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สําคัญ
ท่ีช่วยให้ธุรกิจประสบความสําเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ซ่ึงคลังสินค้ามีความสําคัญท่ีสุดในระบบโลจิสติกส์ ในการ
บริหารจัดการคลังสินค้า ต้องมีองค์ประกอบการสําคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนท่ีต้องการให้การ
บริหารมีคุณภาพท่ีดีต้องอาศัยระบบการทํางานท่ีมีคุณภาพมีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย และบุคลากรท่ี
เป็นมืออาชีพท้ัง 3 สิ่งนี้ต้องทํางานสอดคล้องประสานกัน เพ่ือให้เกิดความแม่นยําในการทํางาน ซ่ึงอย่างน้อยท่ีสุด 
กระบวนการบริหารคลังสินค้า จะต้องประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มการสั่งซ้ือ การจัดส่งวัตถุดิบหรือสินค้า 
การจัดทําทะเบียน การจัดการด้านสถานท่ี การบรรจุภัณฑ์และขนส่ง การจัดทํารายงาน (Improsys. 2016 : 1) 

บริษัท  ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด มหาชน  ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี  2530 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
658,434,300 ทุนท่ีชําระแล้ว 658,434,300 บาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายยางนอก ยางใน
สําหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก โดยได้จัดส่งสินค้าจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  โดยบริษัท
ประสบปัญหาในการบริหารคลังสินค้าหลายประการ อาทิ การมีพ้ืนท่ีการจัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ ปัญหาการจัดเรียง
สินค้าในคลังสินค้า ข้อมูลสินค้าในคลังสินค้าไม่ถูกต้อง ความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าท้ังจํานวนและชนิดสินค้า เป็นต้น 
ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ เกิดต้นทุนท่ีสูงข้ึน และมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า จากการที่ต้องเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีท่ี
เสียหายหรือผิดพลาดในการจัดส่ง ท้ังนี้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนฝ่ายคลังสินค้าไม่สามารถทําการแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องการให้มี
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมาช่วยทําการวิจัยของปัญหาโดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหา 6 ประการ ดังนี้ (จิสดาพร นาสิงห์ขันธ์. 2559: 10) 
ด้านการรับสินค้า ด้านการจัดเก็บสินค้า ด้านการหยิบสินค้า ด้านการตรวจนับสินค้า ด้านการหีบห่อเพ่ือขนส่ง และด้าน
การขนสินค้าข้ึนยานพาหนะ  

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีมีภารกิจรับผิดชอบในการบริหารคลังสินค้าของบริษัทฯ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความ
คิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 
จํากัด มหาชน 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทย
แลนด์) จํากัด มหาชน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 1. สมมุติฐานการวิจัย 
 พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทย
แลนด์) จํากัด มหาชน แตกต่างกัน 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ พนักงานบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ

คลังสินค้า จํานวน 250 คน จาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) หน่วยงานคลังสินค้า 2) หน่วยงานเทคนิค 3) หน่วยงาน
เตรียมวัสดุ 4) หน่วยงานผลิต 5) หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (ถนัดกิจ อารมย์ชื่น. 2560 :1) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน จํานวน 152 คน โดยกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2558 : 147-163) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 

ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
หน่วยงาน และประสบการณ์ในการทํางาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอน
ท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทย
แลนด์) จํากัด มหาชน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงตามเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หลังจากนั้นนําแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ซ่ึงเป็นพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า
ของบริษัทอ่ืน จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha 
Coefficient (Cronbach. 1970 : 161) ได้ค่าความเชื่อม่ันในภาพรวมท้ังฉบับเท่ากับ 0.85 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมุติฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2558 : 358) ดังนี้ (1) ค่าเฉลี่ย 4.50-
5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (3) ค่าเฉลี่ย 
2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง (4) ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย (5) 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 
ผู้วิจัยใช้การทดสอบสมมุติฐานโดย การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์หาค่า t–
test และ F–test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน เป็นเพศชายมากท่ีสุด จํานวน 
93 คน คิดเป็นร้อยละ 61.18 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จํานวน 97 คน คิดเป็น  ร้อยละ 63.82 มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มากท่ีสุด จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 33.55 ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานผลิต จํานวน  
66 คน คิดเป็นร้อยละ 43.42 และมีประสบการณ์ในการทํางาน 4 ปีขึ้นไป จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 46.71 
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 2. ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
มหาชน 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 
จํากัด มหาชน ดังแสดงตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินคา้ของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 
จํากัด มหาชน  

 
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการคลังสินค้า  S ระดับความคิดเห็น 

ด้านการรับสินคา้ 3.61 0.65 มาก 
ด้านการจัดเก็บสินค้า 3.57 0.67 มาก 
ด้านการหยิบสินค้า 3.59 0.80 มาก 
ด้านการตรวจนับสินค้า 3.76 0.69 มาก 
ด้านการหีบห่อเพ่ือขนส่ง 3.70 0.60 มาก 
ด้านการขนสินค้าข้ึนยานพาหนะ                       3.62 0.69 มาก 

รวม 3.64 0.57 มาก 
  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าอยู่ในระดับมาก        
( = 3.64) โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการตรวจนับสินค้า (  = 3.76) รองลงมาคือ ด้านการหีบห่อเพ่ือขนส่ง 
( = 3.70) ด้านการขนสินค้าข้ึนยานพาหนะ ( = 3.62) ด้านการรับสินค้า ( = 3.61) ด้านการหยิบสินค้า ( = 3.59) 
และด้านการจัดเก็บสินค้า ( = 3.57) 

 
3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท 
ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังแสดงตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ 
(ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติ p-value ผลการทดสอบ 

เพศ t = 1.75 0.08 ไม่แตกต่าง 
อายุ F = 0.15 0.86 ไม่แตกต่าง 
ระดับการศึกษา F = 2.66 0.03* แตกต่าง 
หน่วยงาน F = 7.31 0.00* แตกต่าง 
ประสบการณ์ทํางาน F = 0.92 0.43 ไม่แตกต่าง 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา และหน่วยงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการ
คลังสินค้าของ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน ในภาพรวมแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ส่วนพนักงานท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของ 
บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 
จํากัด มหาชน พบว่า พนักงานมีความเห็นต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ด้านการตรวจนับสินค้า มากท่ีสุด
รองลงมาคือ ด้านการหีบห่อเพ่ือขนส่ง ส่วนด้านการจัดเก็บสินค้ามีค่าเฉลี่ยความเห็นน้อยท่ีสุด 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทย
แลนด์) จํากัด มหาชน พบว่า พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และหน่วยงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติการคลังสินค้าของ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน แตกต่างกัน 

2. การอภิปรายผลความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้า ของ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทย
แลนด์) จํากัด มหาชน 

ด้านการรับสินค้า ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ใน
การปฏิบัติการด้านการรับสินค้าของบริษัท มีการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของสินค้าก่อนการรับมอบสินค้าทุกครั้ง 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการคลังสินค้า ด้านการรับสินค้าของ คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2556 : 138) ซ่ึง
อธิบายงานท่ีต้องปฏิบัติในข้ันตอนการรับสินค้าเข้ามายังคลังสินค้างานหน่ึงคือ การตรวจสภาพ ซ่ึงหมายถึง การตรวจ
สภาพของจํานวน และคุณสมบัติของสินค้าท่ีจะได้รับเข้ามาน้ันว่าถูกต้องตรงตามเอกสารการส่งหรือไม่ ท้ังนี้ความละเอียด
ถี่ถ้วนในการปฏิบัติก็อาจแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ประเภทของกิจการคลังสินค้า และความมุ่งหมายของการคลังสินค้า
นั้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนก ทะขุ่ย (2558 : 50) ท่ีพบว่า ด้านการรับสินค้า พนักงานมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ด้านการจัดเก็บสินค้า ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
บริษัท มีการวางแผนปฏิบัติการด้านการจัดเก็บสินค้าอย่างดี ทําให้สินค้าท่ีจัดเก็บภายในคลังสินค้ามีความปลอดภัย 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการคลังสินค้า ด้านการจัดเก็บสินค้า (ไชยยศ ไชยม่ันคง และมยุขพันธ์ุ ไชยมั่นคง. 
2557 : 401 - 402) ได้กล่าวถึงแผนจัดเก็บ (Storage Plan) โดยการจัดเก็บจะพิจารณาจากปัจจัยด้านสินค้า และปัจจัย
ด้านพ้ืนท่ีคลังสินค้า ได้แก่ ปริมาณและความถี่การผ่านเข้า-ออก ของสินค้าแต่ละชนิด ขนาดสินค้า และคุณลักษณะสินค้า
ว่าเป็นสินค้ามีมูลค่าสูงแตกหักง่าย เน่าเสียง่าย หรือเป็นสินค้าอันตราย ข้อมูลข้างต้นนํามาใช้ในการจัดสรรพื้นท่ีและ
ตําแหน่งหรือสถานท่ีเก็บสินค้า ซ่ึงจะช่วยให้การจัดเก็บสินค้ามีความเหมาะสมและความปลอดภัยของสินค้าได้ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนก ทะขุ่ย (2558 : 50) ท่ีพบว่า ด้านการจัดเก็บสินค้า พนักงานมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 

ด้านการหยิบสินค้า ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
การปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ในการหยิบสินค้าในคลังสินค้า ไม่ก่อความเสียหายให้แก่สินค้าท่ีคงเหลือ สอดคล้อง
กับแนวคิดเก่ียวกับปฏิบัติการคลังสินค้า ด้านการหยิบสินค้า (ไชยยศ ไชยม่ันคง และมยุขพันธ์ุ ไชยม่ันคง. 2557 : 402 - 
403) กล่าวคือ งานหยิบสินค้าเป็นงานปฏิบัติการคลังสินคา้ท่ีสําคัญ การหยิบสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพจะลดเวลาวงจรสั่งซ้ือ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว ซ่ึงการหยิบสินค้าโดยสินค้าไม่เสียหาย เป็นสิ่งหนึ่งท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพการหยิบสินค้าในคลังสินค้า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนก ทะขุ่ย (2558 : 50) ท่ีพบว่า ด้านการ
หยิบสินค้า พนักงานมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ด้านการตรวจนับสินค้า ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะ บริษัทมีการตรวจนับสต็อกสินค้าปีละ 2 คร้ัง สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการคลังสินค้า ด้านการตรวจนับ
สินค้าของคํานาย อภิปรัชญาสกุล (2556: 143-14) ซ่ึงกล่าวว่า การตรวจนับสินค้าเป็นงานดูแลรักษาสต็อกหลังจากการท่ี
ได้จัดเก็บสินค้าในพ้ืนท่ีเก็บรักษาของคลังสินค้า ซ่ึงการตรวจนับสินค้าแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การตรวจนับเป็นงวด หรือ
เป็นรอบการตรวจ อาจกําหนดเป็นปีละ 2 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง และการตรวจสอบแบบต่อเนื่อง เป็นการตรวจนับตลอดปี 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดา พันธ์โยธา (2560 : 84-85) ท่ีพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นในด้านการตรวจนับ
สินค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการจัดระบบการตรวจนับสินค้าปีละ 2 ครั้ง มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ด้านการหีบห่อเพ่ือขนส่ง ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะ ในการปฏิบัติการด้านการหีบห่อเพ่ือการขนส่งของบริษัท มีการติดฉลากบอกประเภทและปริมาณสินค้าท่ีบนหีบ
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ห่อสินค้าทุกหีบห่อ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการคลังสินค้า ด้านการหีบห่อเพ่ือขนส่ง (ไชยยศ ไชยม่ันคง และ 
มยุขพันธ ไชยม่ันคง. 2557 : 403) กล่าวคือ การหีบห่อเพ่ือขนส่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องความเสียหายสินค้าจากการ
ขนส่งและใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีระวางยานพาหนะสูงสุด โดยหีบห่อจะติดฉลากบอกประเภทและปริมาณสินค้าและคําแนะนํา
การยกขนและเก็บรักษา  

ด้านการขนสินค้าขึ้นยานพาหนะ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะ ในการปฏิบัติการขนสินค้าข้ึนยานพาหนะของบริษัทจะมีการจัดเรียงสินค้าข้ึนยานพาหนะ โดยมีการ
แบ่งแยกชัดเจนตามคําสั่งซ้ือ ซ่ึงช่วยให้สะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องตามคําสั่งซศื้อก่อนจัดส่งให้ลูกค้าสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการคลังสินค้า ด้านการขนสินค้าข้ึนยานพาหนะของ เกยูร ใยบัวกลิ่น (2556 :191) กล่าวว่า 
ต้องเคลื่อนย้ายสินค้าท่ืบรรจุหีบห่อแล้วทําการเคลื่อน ย้ายไปยังจุดส่งสินค้าออก และจะต้องมีการตรวจสอบและ
ตรวจเช็คสินค้ากับเอกสารการส่งของก่อนท่ีจะมีการขนของขึ้นรถหรือตู้คอนเทนเนอร์แบบเต็มคัน ก่อนท่ีจะปล่อยรถไป
ตามเส้นทางท่ีวางแผนท่ีกําหนดไว้ 

3. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของ บริษัท ฮั้วฟง 
รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา และปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน ในภาพรวม
แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของรัชนี พิทักษ์ญาติ (2546 : 20) ซ่ึงกล่าวว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา มีอิทธิพลมากต่อการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นเพราะว่าการศึกษาจะทําให้บุคคล
นั้น ๆ มีความรู้เรื่องต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น คนท่ีมีความรู้มากมักจะมีความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดา พันธ์โยธา (2560 : 84-85) ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีแผนกต่างกัน มีความเห็นต่อการ
ปฏิบัติการคลังสินค้าแตกต่างกัน 

และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณ์การทํางาน 
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของ บริษัท บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของรัชนี พิทักษ์ญาติ (2546 : 20) ซ่ึง
กล่าวว่าประสบการณ์ เป็นสิ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ทําให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าท่ี และความรับผิดชอบของงาน ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อความคิดเห็น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิราภรณ์  สามัคคี (2555 : 75-77) ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีอายุ 
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติการคลังสินค้า กรณี บริษัท แก้วปราการ จํากัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  

1.1  ด้านการรับสินค้า บริษัทควรจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับตรวจรับสินค้ามีเพ่ิมเติม ให้เพียงพอกับปริมาณสินค้าเข้า
เพ่ือรอการจัดเก็บ 

1.2  ด้านการจัดเก็บสินค้า บริษัทควรให้พนักงานดูแลและจัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ในการเคลื่อนย้านสินค้าเพ่ือ
จัดเก็บให้มีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บสินค้า เพ่ือให้มีความ
สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว 

1.3  ด้านการหยิบสินค้า บริษัทควรมีการกําหนดเส้นทางในการหยิบสินค้ามีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีคลังสินค้า
ของบริษัท และควรกําหนดการใช้เคร่ืองมือของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีในการหยิบสินค้า เพ่ือป้องกันความ
เสียหายของสินค้า 

1.4  ด้านการตรวจนับสินค้า บริษัทควรมีระบบการตรวจนับสินค้า โดยสามารถตรวจนับได้ตามรายการชื่อ
สินค้า รหัสสินค้า จํานวน  และปริมาณสินค้า ซ่ึงอาจประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านคลังสินค้ามาใช้ เพ่ือให้การตรวจ
นับสินค้ามีความถูกต้อง 

1.5  ด้านการหีบห่อเพ่ือการขนส่ง บริษัทควรมีการติดฉลากให้คําแนะนําในการยกขนและเก็บรักษาสินค้าท่ีหีบ
ห่อสินค้า เพ่ือให้พนักงาน ผู้รับขน หรือลูกค้าสามารถยกขนหรือจัดเก็บสินคา้ได้ถูกต้องไม่เกิดความเสียหาย  
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1.6  ด้านการขนสินค้าขึ้นยานพาหนะ บริษัทควรมีการจัดหาอุปกรณ์ ท่ีช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้น
ยานพาหนะเพื่อให้การปฏิบัติงานขนย้ายมีประสิทธิภาพและสินค้ามีความปลอดภัย และควรให้พนักงานตรวจสอบสินค้า
และเอกสารให้ถูกต้องก่อนเสมอ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 

จํากัด มหาชน โดยทําการศึกษาจากพนักงานหน่วยงานคลังสินค้าโดยตรง เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัญหามาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในส่วนของการปฏิบัติการคลังสินค้าท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกหน่วยงาน 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 2) 
เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ร่วมกับการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการศึกษาพบว่าโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม มีจุดแข็งคือ มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ
โต๊ะจีนนครปฐม มีประสบการณ์และมีความชํานาญ จุดอ่อนคือ เงินลงทุน มาตรฐานของสินค้าและบริการ ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์ โอกาสคือ สามารถต่อยอดธุรกิจครบวงจร ความนิยมในการจัดเลี้ยงแบบ
โต๊ะจีน สายสัมพันธ์กับธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง วัตถุดิบมีความหลากหลายและรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน อุปสรรคคือ คู่
แข่งขันทางตรงและทางอ้อมมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีแนวโน้ม
สูงข้ึน และการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมอนามัย                                                                                                           

การพัฒนาข้อเสนอแนะกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณ
การขายทุกมิติ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการรวมทั้ง
นวัตกรรมใหม่ ๆ พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การพัฒนาการ
ควบคุมคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
คําสําคัญ: สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, ผู้ประกอบการโต๊ะจีน, จังหวัดนครปฐม 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were 1) to study business environment of Chinese dishes and 
enterprises 2) to develop strategic recommendations for Chinese dishes enterprises in Nakhon 
Pathom Province. This research used both of the qualitative and documentary research. The results 
showed that Chinese dishes enterprises’s strengths were famous and reliable, experience and 
expertise. Weaknesses were funds for investment, standard of goods and services, knowledge of 
information technology and creativity. Opportunities were further integrated business, relationships 
with other related businesses, diversification of raw materials and government support. Threats were 
increasing of direct and indirect competitions, the growth of information technology, fuel prices are 
likely to increase, and standardized inspection from the Department of Health. 

 Therefore the strategies to develop are increasing sales volume in every dimension, building 
a business alliances, providing low interest funding, develop standards for products and services as 
well as new innovations, develop information technology for public relations, promotion, quality 
control development and operational optimization. 
Keywords:  ฺBusiness Environment, Chinese Dishes Enterprises, Nakhon Pathom Province 
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บทนํา 
 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันส่งผลทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานขององค์การ และยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเผชิญกับ
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ อันได้แก่ ความเป็นโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวโน้มเก่ียวกับลักษณะของงานและแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างความย่ังยืนขององค์การ ในการรับมือ
กับความท้าทายทางธุรกิจ (สมพิศ ทองปาน, 2559)   

จังหวัดนครปฐมอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยที่มีชาวจีนท่ีอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก และได้นําภูมิปัญญาด้าน
การทําอาหารจีนมาพัฒนาสู่ธุรกิจให้บริการอาหารโต๊ะจีนในรูปของร้านอาหารเคลื่อนท่ี จํานวนผู้ประกอบการโต๊ะจีนได้
เพ่ิมจํานวนมากข้ึนตามความต้องการของตลาด จากการสํารวจในปี 2558 พบว่าชมรมมีสมาชิกกว่า 60 ราย โดยธุรกิจ
โต๊ะจีนมีผู้ท่ีเก่ียวข้องหลายภาคส่วน ซ่ึงเป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนหลายอาชีพ หลายระดับ ผู้ประกอบการโต๊ะจีนจึง
เป็นผู้ใช้สินค้าเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดนครปฐมอันเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรได้
หลายเท่าตัวและสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดนครปฐมไม่ต่ํากว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี (ไทยเอสเอ็มอี, 2559) จึงนับได้ว่า
กิจการโต๊ะจีนเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีสําคัญของจังหวัดนครปฐม แต่สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมี
ผลกับธุรกิจโต๊ะจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากงานเลี้ยงต่าง ๆ ท่ีลดลงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง นอกจากนั้น
ราคาของวัตถุดิบสูงข้ึน ก็เป็นอุปสรรคสําคัญอีกอย่างหนึ่ง ท่ีผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ โดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันผู้ประกอบการควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้จะทําให้
ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมช่องทางการขายและการบริหารจัดการได้อีกทางหนึ่ง (จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์ และวิโรจน์ 
เจษฎาลักษณ์, 2558) 

ปัจจุบันข้อมูลจากการสํารวจและจากการสัมภาษณ์ พบว่า ธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมยังเติบโตต่อเนื่อง
และสร้างรายได้ปีละ 2,000 ล้านบาท ซ่ึงกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสามารถพัฒนาตลาดไปสู่
ต่างประเทศ อันได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา  และการจัดกิจกรรมงานมงคลต่างๆ อาทิ เช่นงานแต่งงาน งานเลี้ยง
สังสรรค์ภาคเอกชนนิยมใช้บริการ โดยผู้ประกอบการต่างเร่งปรับตัวและรองรับต่อการแข่งขันท่ีสูงข้ึน โดยเน้นคุณภาพ
จากกรมอนามัยจํานวน 166 ราย ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจํานวน 44 ราย ท่ีได้ท้ังคุณภาพและความพร้อมในด้าน
โภชนาการท่ีสะอาด และเป็นท่ียอมรับจากประชาคมที่ใช้บริการ (นภัค ตรีแดงน้อย, 2559) 

โดยจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพ และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ท้ังนี้เน่ืองจากมีการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจรเน้นให้เกิดการพัฒนา
สินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ ท่ีบ่งบอกถึงความ
ปลอดภัย และมุ่งเน้นด้านสุขภาพซ่ึงจําเป็นต้องพัฒนาต้ังแต่วิธีการผลิต ต้นน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้มีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร พัฒนาการแปรรูปสินคา้เกษตรให้มีความหลากหลาย และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมท้ังวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้า และบริการ 
(สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2560) 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน ตลอดจนเป็นการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของการพัฒนาธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
ผู้ประกอบการในจังหวัดอ่ืน ซ่ึงก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ยกระดับผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ให้สามารถเติบโตได้อย่างม่ันคง ย่ังยืน ในยุคของการแข่งขันท่ีมีความ
รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาข้อเสนอแนะ กลยุทธ์ในการพัฒนา เพ่ือให้
ผู้ประกอบการโต๊ะจีนนั้นสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันได้อย่างม่ันคงย่ังยืนได้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะ กลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 
 

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ในงานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังน้ี 
 1. ความรู้เก่ียวกับโต๊ะจีน 
             ในประเทศจีนมีธรรมเนียมการรับประทานอาหารแบบพร้อมหน้าพร้อมตากัน เวลานั่งทานข้าวจึงใช้โต๊ะกลม 

โดยเมนูอาหารจีนในอดีตนั้นจัดได้ว่าเป็นเมนูอาหารท่ีมีราคาแพงเพราะวัตถุดิบในแต่ละชนิดมีราคาสูง และจัดว่าเป็น
อาหารเพ่ือสุขภาพ โดยผู้มาร่วมงานการจัดแบบโต๊ะจีนจะชื่นชอบเพราะได้นั่งสบายและอาหารท่ีหลากหลาย งานเลี้ยง
มงคลต่าง ๆ อาทิเช่น งานแต่ง งานวันเกิด งานบวช หรือทําบุญข้ึนบ้านใหม่สามารถจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนได้  
      โดยรายการอาหารท้ังหมด พนักงานของผู้ให้บริการโต๊ะจีนจะเฉลี่ยออกให้ตรงตามเวลาของงานที่เจ้าภาพได้

แจ้งไว้ การจัดเลี้ยงรูปแบบโต๊ะจีนนั้นจะมีลักษณะคล้ายกันและจะมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกต่างกัน โต๊ะจีนจึงเหมาะ
กับงานท่ีมีแขกผู้ใหญ่ เพราะมีท่ีนั่งและบริการเสิร์ฟอาหาร ซ่ึงการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน เป็นมรดกตกทอดทางรสนิยมอาหาร
ทางด้านวัฒนธรรมท่ีส่งต่อกันมาหลายศตวรรษ  
     ธุรกิจโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม เป็นธรุกิจท่ีให้บริการด้านอาหารตามความต้องการของลูกค้าครอบคลุมถึงการ

ให้บริการโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร การเสิร์ฟ ตลอดจนการเก็บเม่ืองานแล้วเสร็จ โดยท่ีลูกค้าเป็นผู้ท่ี
กําหนดชนิดของอาหาร สถานท่ี และอุปกรณ์ในการรับประทาน (สุมาลี เทพสุวรรณ และคณะ, 2554) 

 2. แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ 
     คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Characteristics) คือ ลักษณะส่วนบุคคลท่ี

นํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลนั้นประสบความสําเร็จในการประกอบกิจการ  
(Frese, 2000) ซ่ึงมีคุณลักษณะดังนี้ คือ 

        2.1 ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy Orientation) คือ ความสามารถท่ีจะนําตนเองไปสู่โอกาสและ
สามารถทํางานได้ด้วยตนเอง ตัดสินใจได้ในสถานการณ์ท่ีบีบบังคับ 

  2.2 ความมีนวัตกรรม (Innovativeness Orientation) คือ มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ให้ซํ้าแบบเดิม การบริการและนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

        2.3 ความกล้าเสี่ยง (Risk taking Orientation) คือ ความกล้าในการตัดสินใจ ทํากิจกรรมภายใต้สภาวะท่ี
ไม่แน่นอนต่าง ๆ ซ่ึงอาจประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวเท่ากัน และยอมรับความเสี่ยงได้เพ่ือหวังผลกําไรของการ
ดําเนินงาน 

        2.4 ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness Orientation) คือ การที่มีความมุ่งม่ันใน
การทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความพยายามลํ้าหน้า และมีการบริหารจัดการให้เหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 

               2.5 ความสมํ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ (Stability and Learning Orientation) คือ มีความม่ันคง ไม่
หวั่นไหวกับสถานการณ์หรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง และนําข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนมาเป็นประสบการณ์ท่ีดีในการ
เรียนรู้ท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

 2.6 ความใฝ่ใจในความสําเร็จ (Achievement Orientation) คือ เป็นผู้ท่ีมองหาหนทางไปสู่ความสําเร็จ
หรือให้ความสําคัญกับหนทางท่ีไปสู่ความสําเร็จ ชอบงานท้าทาย และมีแรงจูงใจในการดําเนินงานนั้น ๆ ให้ได้ดีกว่าเดิม
และประสบความสําเร็จ 
  3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม
และศักยภาพขององค์กรหรือธุรกิจท่ีมีผลต่อการดําเนินการ ท้ังปัจจัยภายนอก (External Factor) และปัจจัยภายใน 
(Internal Factor) โดยที่ปัจจัยภายนอกถือว่าเป็นปัจจัยท่ีควบคุมได้ยากหรือไม่สามารถควบคุมได้เช่น การเมืองการ
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ปกครอง สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยี ฯลฯ  ส่วนปัจจัยภายในเป็นปัจจัยท่ีองค์การสามารถควบคุมได้เช่น 
บุคคลการ และงบประมาณ ฯลฯ ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ทราบสถานะปัจจุบันของธุรกิจ รวมท้ัง
ปัจจัยภายนอกและภายในท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
     การวิ เคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) โอกาส  (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ท่ีคุกคามหรือเรียกกันท่ัวไปว่า SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสภาวะแวดล้อมปัจจุบันท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กรหรือโครงการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีอาจเป็นปัญหาสําคัญในการดําเนินงานไปสู่สภาพที่
ต้องการในอนาคต (Humphrey cited in Armstrong, 1996) 
      องค์ประกอบของ SWOT 

           S แทนคําว่า Strengths ซ่ึงหมายถึงจุดแข็งหรือจุดเด่นท่ีเป็นปัจจัยภายในท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การ
ดําเนินการขององค์กรประสบผลสําเร็จ 

       W แทนคําว่า Weaknesses ซ่ึงหมายถึงจุดอ่อนหรือข้อด้อยท่ีเป็นปัจจัยภายในซ่ึงจะทําการดําเนินเกิด
ปัญหา ผู้นําขององค์กรหรือนักบริหารท่ีดีจะต้องวิเคราะห์ข้อด้อยขององค์กรและทําการลบข้อด้อยเหล่านั้นก่อนท่ีจะทําให้
เกิดปัญหากับการดําเนินการ 

               O แทนคําว่า Opportunities ซ่ึงหมายถึงโอกาสท่ีเป็นปัจจัยภายนอก ซ่ึงเป็นประโยชน์และช่วยส่งเสริมให้
การดําเนินการมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จได้ดีย่ิงข้ึน ผู้นําขององค์กรหรือนักบริหารท่ีดีจะต้องเห็นถึงโอกาสเหล่านั้น
และใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการดําเนินการ 

               T แทนคําว่า Treats ซ่ึงหมายถึงอุปสรรคท่ีเป็นปัจจัยภายนอกท่ีอาจจะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้การดําเนินการ
ประสบผลสําเร็จ ผู้นําขององค์กรหรือนักบริหารที่ดีจะต้องวิเคราะห์ถึงอุปสรรคท่ีจะเป็นตัวขัดขวางการดําเนินการ และ
ทําทุกวิถีทางในการป้องกันหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคเหล่านั้น 
 4. การกําหนดกลยุทธ์ด้วยทาวซ์เมททริกซ์ (TOWS matrix) 
     หลังจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด
แล้ว ก็จะนํามาข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้ตารางท่ีเรียกว่าทาวซ์เมททริกซ์ 
(TOWS matrix) ซ่ึงเป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัด มา
วิเคราะห์เพ่ือกําหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกยุทธ์ประเภทต่าง ๆ (เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ, 2010) 
                 ในการนําเทคนิคท่ีเรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้น จะ
มีขั้นตอนการดําเนินการท่ีสําคัญ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

              4.1 การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด โดยท่ีการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นการระบุให้เห็นถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาสและข้อจํากัดจะเป็น
การประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่าประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธ์ท่ีใช้เทคนิคทาวซ์เมททริกซ์ (TOWS matrix) 
นี้จะข้ึนอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด ท่ีละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้า
วิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลทําให้การกําหนดกลยุทธ์ท่ีออกมาจะขาดความแหลมคม 

          4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจํากัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อน
กับข้อจํากัด ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ทําให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
                       4.2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็ง
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก ตัวอย่าง กรมธนารักษ์มีจุดแข็ง 
คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์ท่ีทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญ
ได้ ท้ังหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์การรับจ้างผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและ
ต่างประเทศ 

            4.2.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุด
แข็งและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ท้ังนี้เนื่องจาก
องค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นข้อจํากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่
องค์การสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกันข้อจํากัดท่ีมาจากภายนอกได้ ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี
จุดแข็ง คือ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสการศึกษาให้แก่ประชาชนท่ัวประเทศ ขณะเดียวกันมีข้อจํากัด คือ งบประมาณ
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ท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียงพอท่ีจะสามารถจัดต้ังหน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจังหวัดท่ัวประเทศได้ ท้ังหมด
สามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นท่ีทุกจังหวัดท่ัว
ประเทศ 

                      4.2.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ท้ังนี้เนื่องจาก
องค์การมีโอกาสท่ีจะนําแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนท่ีองค์การมีอยู่ได้ ตัวอย่าง ระบบราชการมักมี
จุดอ่อน คือ มีขั้นตอนการทํางานท่ียาว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ ท้ังหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและในกระบวนการทํางานของราชการให้มากขึ้น      

      4.2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อน
และข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ท้ังนี้เนื่องจากองค์การเผชิญ
กับท้ังจุดอ่อนและข้อจํากัดภายนอกท่ีองค์การไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน คือ ต้องนําเข้า
น้ํามันดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับพบข้อจํากัด คือ ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ท้ังหมดนํามากําหนด
ยุทธศาสตร์ในเชิงรับ คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัดพลังงานทั่วประเทศอย่างจริงจัง และยุทธศาสตร์การหาพลังงาน
ทดแทนท่ีนําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศท่ีมีอยู่มาใช้มากขึ้น 

  5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
      งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องในเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัด
นครปฐม ได้ดังน้ีคือ 

        สุมาลี เทพสุวรรณ  และคณะ (2554) ศึกษาเรื่องคุณภาพอาหารและการให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะ
จีนในจังหวัดนครปฐมและความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า แหล่งวัตถุดิบท่ีสําคัญของการประกอบการโต๊ะจีนมีความ
หลากหลายมาก ท้ังภายในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ในด้านลักษณะสุขาภิบาลอาหารได้พบว่าผู้ประกอบการ
โต๊ะจีนยังมีความบกพร่องอยู่หลายประการ แต่ผู้ประกอบการท่ีได้รับรองมาตรฐานโต๊ะจีนมีความบกพร่องน้อยกว่าท่ียัง
ไม่ได้รับการรับรองฯ ในด้านความปลอดภัยทางเคมี–จุลินทรีย์ในอาหาร ปัญหาและอุปสรรคสําคัญของการขอการรับรอง
มาตรฐานโต๊ะจีนของผู้ประกอบการได้แก่ ผู้ประกอบการฯเห็นว่ากฎเกณฑ์การรับรองมีความยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายในกร
ปรับปรุงสถานท่ีประกอบการมาก เกณฑ์บางอย่างไม่อาจปฏิบัติตามได้ ขายอาหารได้มากอยู่แล้วแม้ไม่ได้รับการรับรองฯ 
และกลัวเรื่องการเสียภาษีท่ีอาจมีการเชื่อมโยงไปถึงสรรพากร ในด้านความพึงพอใจของผู้ปริโภค ท้ังเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง
และผู้ท่ีมารับประทานอาหารในงานเลี้ยงต่างมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อาหาร และการบริการของ
พนักงานเสิร์ฟตามลําดับเช่นเดียวกัน ถ้าเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อผู้ประกอบการท่ีได้รับการการรับรองมาตรฐาน
โต๊ะจีนแล้วและยังไม่ได้รับรอง ได้พบว่าเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงมีความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน
มากกว่า ในขณะที่ผู้ท่ีรับประทานอาหารในงานเลี้ยงมีความพึงพอใจในลักษณะตรงกันข้าม ท้ัง 2 กลุ่มยังต้องการให้
ผู้ประกอบการได้พัฒนาอาหารและการให้บริการหลายประการ เช่น เลือกวัตถุดิบท่ีมีความสด สะอาด ปราศจากสาร
ปนเปื้อนมาประกอบอาหารรักษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร พนักงานเสิร์ฟมีชุดแต่งกายท่ี
สะอาด เรียบร้อย เหมาะกับงานเลี้ยงและฤดูกาล มีมารยาทในการเสิร์ฟอาหาร และมีใจรักการบริการ ในด้าน
ผู้ประกอบการโต๊ะจีนต้องการให้มีการผ่อนผันเกณฑ์รับรองมาตรฐานโต๊ะจีนการจับรถขนส่งอาหารของตํารวจ หน่วย
ราชการภายในอําเภอช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการภายในอําเภอเม่ือมีการจัดงานเลี้ยง ช่วยประชาสัมพันธ์โต๊ะจีนของ
จังหวัดให้มากข้ึน และขอโอกาสในการศึกษาดูงานด้านอาหารและการบริการจากโรงแรมและภัตตาคารท่ีมีมาตรฐานท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ 

     จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม พบว่า 1) รูปแบบและการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโต๊ะจีนแบบ
เจ้าของคนเดียว ส่วนการบริหารงานนั้นผู้ประกอบการจะบริหารเพียงคนเดียว โดยมีการวางแผนการทํางานท่ีเป็นข้ันตอน
และในแต่ละข้ันตอนการทํางานผู้ประกอบการจะให้ความสําคัญ เนื่องจากมีผลกระทบกับคุณภาพของอาหาร ซ่ึงเป็นสิ่ง
สําคัญของธุรกิจประเภทน้ี 2) ด้านกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า ผู้ประกอบการใช้วิธีการสร้าง
ความแตกต่างของคุณภาพอาหารและบริการ เพ่ือดึงดูดลูกค้าในสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง และยังพบอีกว่าการใช้
นายหน้าก็เป็นวิธีหนึ่งท่ีทําให้ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นยังพบว่ามี
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ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเฉพาะโดยการมุ่งเน้นลูกค้าระดับล่างท่ีต้องการโต๊ะจีนท่ีมีราคาไม่สูงและไม่ให้
ความสําคัญกับรูปแบบมากนัก 

     วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มี
ต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการร้านค้า ในตลาดน้ําดอนหลาย จังหวัดนครปฐม พบว่า ด้านความ
เป็นตัวเองและด้านความสมํ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ของผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการต่างกัน ผู้ประกอบการที่มีข้อมูลระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีแตกต่าง
กัน คุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านความก้าวร้าวในการแข่งขันและด้านความใฝ่ใจในความสําเร็จมีอิทธิพลบวกต่อ
ความสําเร็จในการประกอบการ ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้จากงานวิจัยในคร้ังนี้คือ ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมทางด้านการบริหารจัดการ กรณีศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้การประกอบธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ามากย่ิงข้ึน และเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของตนเองประสบความสําเร็จ 

     ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ และคณะ (2558) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาการตลาด OTOP สู่สากล อําเภอ      
สามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากมีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง มีการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าและสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ 

    พงษ์สันต์ิ ตันหยง (2560) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครปฐม พบว่าจุดแข็งคือ ใช้วัตถุดิบในชุมชน จุดอ่อน คือมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ บรรจุภัณฑ์ ความรู้ด้าน
การตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิภาพการทําธุรกิจ โอกาส คือรัฐให้การสนับสนุน การเติบโตของการ
ท่องเท่ียวและเทคโนโลยีการสื่อสาร อุปสรรค คือคู่แข่งขัน สินค้าทดแทน ดังน้ันแนวทางในการพัฒนาท่ีได้จากการกําหนด
กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การประชาสัมพันธ์เน้นสินค้าชุมชน การพัฒนา
สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ การพัฒนาประสิทธิภาพการทําธุรกิจ รวมท้ังการขยายธุรกิจในส่วนของฐานของลูกค้า ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1 วิจัยเชิงเอกสารด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสาร (documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย และข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นนําข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

 ขั้นท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-
structured Interviews)  โดยใช้มิติด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นกรอบความคิดในการสัมภาษณ์    

 ขั้นท่ี 3 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยมีรายละเอียดในการวิจัย ดังน้ี 
  3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม   
  3.2 วิธีการเก็บข้อมูล ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) คือ ผู้ประกอบการโต๊ะ

จีนในจังหวัดนครปฐม โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (snowball technique) เก็บข้อมูลจนกระท่ังข้อมูลมี      
การอ่ิมตัว ซ่ึ งงานวิจัยนี้ สัมภาษณ์ เชิ งลึก  (in-depth interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์ กึ่ งโครงสร้างกับ ตัวแทน
ผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมจํานวนรวม 12 ราย (โดยมีประสบการณ์การประกอบธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป) และ
บุคลากรภาครัฐท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนจํานวน 2 ราย 

  3.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 
       3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content   

analysis)  ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การจัดระเบียบข้อมูล ได้แก่ การถอดเทปสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกสิ่งท่ีสังเกตพบและสรุป
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ข้อมูลในทันทีหลังการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง หลังจากนั้นอ่านข้อความหลาย ๆ รอบให้เข้าใจ และเลือกข้อความที่บ่งบอกถึง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของการทําโต๊ะจีน และข้ันตอนท่ี 2 การสรุป/การตีความ ผู้วิจัยหาข้อสรุปโดยมองหาแบบแผนท่ี
ปรากฏในข้อมูลและมองหาความแตกต่าง ความเหมือนของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ โดยถ้าข้อมูลมีความลงรอยกัน 
(เหมือนกัน) ประมาณร้อยละ 90 หรือมากกว่านั้น ถือว่าข้อมูลท่ีได้นั้นมีความน่าเชื่อถือสูง และนําข้อสรุปมาตีความ 

                   3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมด้วยกรอบ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

            3.4.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล ระหว่างข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม
กับบุคลากรภาครัฐท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุน นอกจากนั้นยังใช้การตรวจสอบด้านวิธีการร่วมด้วยการสัมภาษณ์กับการใช้เอกสาร 

      3.5 เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จากข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จาการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ข้อ 1 ใช้การวิเคราะห์สวอต (SWOT analysis) เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
และวัตถุประสงค์ข้อ 2 ใช้ทาวซ์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) ในการกําหนดกลยุทธ์ 

 

ผลการวิจัย 
 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม และศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยขอสรุปข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม สรุปได้ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จุดแข็ง (Strengths: S) 1.  ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโต๊ะจีนนครปฐม 

2.  ผู้ประกอบการมีความชํานาญ                                              
3.  ลูกทีมมีประสบการณ์ 
4.  พ่อครัวแม่ครัวฝีมือดี 
5.  มีการวางแผน/การทําตารางนัดหมายที่ชัดเจน 
6.  อุปกรณ์ครบถ้วน  

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 1.  เงินลงทุน 
2.  มาตรฐานของสินค้าและบริการ 
3.  ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4   การรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ 
5.  ความคิดสร้างสรรค์ 

โอกาส (Opportunities: O) 1.  ต่อยอดธุรกิจครบวงจร เช่น มีเวที เครื่องเสียง แสงสี ของชําร่วย 
2.  ความนิยมในการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน 
3.  สายสัมพันธ์กับธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  วัตถุดิบหาง่าย และมีความหลากหลาย 
5.  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 

อุปสรรค (Threats: T) 1.  คู่แข่งขันทางตรงมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  
2.  คู่แข่งขันทางตรงโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยี 
3.  คู่แข่งขันทางอ้อม เช่น ธุรกิจรับจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ 
4.  การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงข้ึน 
6.  การตรวจสอบมาตรฐานจากกรมอนามัย  

 
จากตารางท่ี 1  สามารถนํามากําหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยใช้ทาวซ์เมทริกซ์ (TOWS 

matrix)  เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 ได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วยทาวซ์เมทริกซ์ (TOWS matrix) 
 

 
                
               

                  ปัจจัยภายใน   
                          
  
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1.  ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ

โต๊ะจีนนครปฐม 
S2.  ผู้ประกอบการมีความชํานาญ        
S3.  ลูกทีมมีประสบการณ์ 
S4.  พ่อครัวแม่ครัวฝีมือดี 
S5.  มีการวางแผน/การทําตารางนัด

หมายท่ีชัดเจน 
S6.  อุปกรณ์ครบถ้วน  

จุดอ่อน (W) 
W1.  เงินลงทุน 
W2.  มาตรฐานของสินค้าและบริการ 
W3.  ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
W4   การรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ 
W5.  ความคิดสร้างสรรค์ 
 

โอกาส (O) 
O1. ต่อยอดธุรกิจครบวงจร 
เช่น มีเวที เครื่องเสียง แสงสี 
ของชําร่วย 
O2. ความนิยมในการจัดเลี้ยง
แบบโต๊ะจีน 
O3. สายสัมพันธ์กับธุรกิจอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
O4. วัตถุดิบหาง่าย และมีความ
หลากหลาย 
O5. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 

กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ (SO) 
1.เพ่ิมปริมาณการขายทุกมิติ 
(S1+S2+S3+S4+S5+S6+O1+O2+O5) 
2.สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (S1+S2+O3)  

กลยุทธ์เร่งพัฒนา (WO) 
1.จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า 
(W1+ O5) 
2. พัฒนามาตรฐานสินค้าและบรกิาร 
(W2+O4+O5) 
3. พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. พัฒนาด้านนวัตกรรมสินค้า 
(W4+O4+O5) 

อุปสรรค (T) 
T1. คู่แข่งขันทางตรงมีจํานวน
เพ่ิมมากข้ึน 
T2. คู่แข่งขันทางตรงโดยเฉพาะ
รายใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ท่ีใช้
เทคโนโลยี 
T3. คู่แข่งขันทางอ้อม เช่น 
ธุรกิจรับจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ 
T4. การเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
T5. ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงมี
แนวโน้มสูงข้ึน 
T6. การตรวจสอบมาตรฐาน
จากกรมอนามัย 

กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (ST) 
1.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทาง
ดิจิตอล (S1+S2+T1+T2+T3+T4) 
2. การส่งเสริมการขาย  
(S1+S2+S5+T1+T2+T6) 
3.การพัฒนาการควบคุมคุณภาพ 
(S1+S2+S4+T5) 

กลยุทธ์แก้วิกฤติ (WT) 
1.เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
(W2+W4+T1+T2+T3+T5) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 สรุปผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมด้วยการวิเคราะห์สวอต (SWOT analysis) นั้นสรุปได้ว่า 

 จุดแข็งคือ 1) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโต๊ะจีนนครปฐม 2) ผู้ประกอบการมีความชํานาญ 3) ลูกทีมมี
ประสบการณ์ 4) พ่อครัวแม่ครัวฝีมือดี 5) มีการวางแผน/การทําตารางนัดหมายที่ชัดเจน และ6) อุปกรณ์ครบถ้วน                                  

 จุดอ่อนคือ 1) เงินลงทุน 2) มาตรฐานของสินค้าและบริการ 3)ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การรักษา
คุณภาพของวัตถุดิบ และ5) ความคิดสร้างสรรค์ 

 โอกาสคือ 1) ต่อยอดธุรกิจครบวงจร เช่น มีเวที เครื่องเสียง แสงสี ของชําร่วย 2) ความนิยมในการจัดเลี้ยงแบบ
โต๊ะจีน 3) สายสัมพันธ์กับธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 4) วัตถุดิบหาง่าย และมีความหลากหลาย และ 5) รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุน 

 อุปสรรคคือ 1) คู่แข่งขันทางตรงมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 2) คู่แข่งขันทางตรงโดยเฉพาะรายใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ท่ี
ใช้เทคโนโลยี 3) คู่แข่งขันทางอ้อม เช่น ธุรกิจรับจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ 4) การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงข้ึน  และ6) การตรวจสอบมาตรฐานจากกรมอนามัย 

 ส่วนการพัฒนาข้อเสนอแนะกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมด้วยการวิเคราะห์ด้วย
ทาวซ์เมทริกซ์ (TOWS matrix Matrix) ในการกําหนดกลยุทธ์นั้นสรุปได้คือ  

 1. กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ (SO) ในการขยายธุรกิจและมุ่งเติบโตดังนั้นจึงต้องใช้กลยุทธ์เพ่ิมปริมาณการขายทุกมิติ
ด้วยการขยายฐานลูกค้า หรือขยายช่องทางการจัดจําหน่าย หรือขยายธุรกิจ เพ่ือสร้างยอดขายเพ่ิมรายได้ และสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. กลยุทธ์เร่งพัฒนา (WO) เนื่องจากผลท่ีได้จะพบว่ามีจุดอ่อนค่อนข้างมาก แต่มีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
มากเช่นกัน ดังนั้นจึงควรที่จะต้องจัดการกับจุดอ่อนเพ่ือท่ีจะสามารถคว้าโอกาสท่ีมีด้วยกลยุทธ์ ได้แก่ 1) จัดหาแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยตํ่า 2) พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ 3) พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) พัฒนาด้าน
นวัตกรรมสินค้า 

 3. กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (ST) ด้วยปัญหาท่ีเกิดจากอุปสรรคท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงจําเป็นท่ีจะต้องใช้จุด
แข็งมาจัดการป้องกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันจากอุปสรรคท่ีมีด้วยกลยุทธ์ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางดิจิตอล  

2) การส่งเสริมการขาย และ3) การพัฒนาการควบคุมคุณภาพ 
 4. กลยุทธ์แก้วิกฤติ (WT) ด้วยปัญหาท่ีเกิดจากจุดอ่อนท่ีมีและอุปสรรคท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นจึงต้อง

ใช้กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต การสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นต้น 

อภิปรายผลการวิจัย 
            ผลการวิจัยการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม สรุปได้วา่ 

 1. จากการวิเคราะห์สวอต (SWOT analysis) 1) จุดแข็งของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม 
ผู้ประกอบการมีความชํานาญ มีการวางแผน และการทําตารางนัดหมายที่ชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ จันทร์เพ็ญ 
ชาประดิษฐ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง การสร้างเปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
โต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม พบว่า การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโต๊ะจีน แบบเจ้าของคนเดียว มีการดําเนินการวาง
แผนการทํางานและให้ความสําคัญในแต่ละข้ันตอน เนื่องจากมีผลกระทบต่อคุณภาพของอาหารซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญของธุรกิจ 
และยังสอดคล้องกับ วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้ําดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พบว่า 
ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทางด้านบริหารจัดการ เพ่ือให้การประกอบธุรกิจมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากย่ิงข้ึน 2) จุดอ่อน ได้แก่มาตรฐานของสินค้าและบริการ และ
การรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ ท่ีต้องการความสะอาดและปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี เทพสุวรรณ และ
คณะ (2554) ศึกษาเร่ืองคุณภาพอาหารและการให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค พบว่า ในด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการโต๊ะจีนอีกเป็นจํานวนมากท่ียังไม่ผ่านมาตรฐานการรับรอง
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ความปลอดภัยทางด้านอาหาร 3) โอกาส ได้แก่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพงษ์สันติ์ ตันหยง (2560) ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม พบว่า
รัฐบาลให้การสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกัน 4) อุปสรรค ได้แก่คู่แข่งขันทางตรง
และทางอ้อมมีจํานวนมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับจันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ท่ีได้ทําการวิจัย
เรื่อง การสร้างเปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม พบว่า การแข่งขันของผู้ประกอบการโต๊ะ
จีนจังหวัดนครปฐม อยู่ในสภาวะท่ีรุนแรง ผู้ประกอบการจึงใช้วิธีการสร้างความแตกต่างของคุณภาพอาหารและบริการ 
เพ่ือดึงดูดลูกค้าได้เพ่ิมมากข้ึน 

 2. จากการพัฒนาข้อเสนอแนะกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมด้วยการวิเคราะห์
ด้วยทาวซ์เมทริกซ์ (TOWS matrix Matrix) 1) กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ (SO) ในการขยายธุรกิจและมุ่งเติบโต ใช้กลยุทธ์เพ่ิม
ปริมาณการขายทุกมิติด้วยการขยายฐานลูกค้า เพ่ือสร้างยอดขายเพ่ิมรายได้ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และ2) กลยุทธ์แก้
วิกฤติ (WT) ด้วยปัญหาท่ีเกิดจากจุดอ่อนท่ีมีและอุปสรรคที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซ่ึงต้องใช้กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต ซ่ึงสอดคล้องกับ ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ 
และคณะ (2558) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาด OTOP สู่สากล อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า 
ผู้ประกอบการมีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าและผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ จึงจําทําให้ธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ 3) กลยุทธ์เร่งพัฒนา (WO) พบว่ามีจุดอ่อนค่อนข้างมาก แต่มีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ จึงมีกลยุทธ์ 
ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พงษ์สันต์ิ ตันหยง (2560) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม พบว่า 
ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ควรพัฒนาสินค้าและบริการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาความรู้ทางด้านการตลาดด้วยการทํา
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ และ4) กลยุทธ์สร้าง
ภูมิคุ้มกัน (ST) ได้แก่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางดิจิตอล การส่งเสริมการขาย และการพัฒนาการควบคุมคุณภาพ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของของ จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง การ
สร้างเปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม โดยผู้ประกอบการนายหน้าในการเพ่ิมช่องทางการ
เข้าถึงลูกค้าหรือการส่งเสริมการขายได้มากขึ้น พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทางการตลาดท้ังนี้เพ่ือสอดคล้องกับ
การรับรู้ของกลุ่มลูกค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 

1. ผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมนั้นมีจุดแข็งหลักคือชื่อเสียงและความน่าชื่อถือจึงควรใช้ประโยชน์
จากจุดนี้ให้มากท่ีสุดเพ่ือคว้าโอกาสในการเพ่ิมปริมาณยอดขาย ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางดิจิตอลท่ีมีต้นทุนท่ีต่ํา
มากและให้ผลลัพธ์ท่ีดี อันจะเป็นการป้องกันอุปสรรคจากคู่แข่งต่างๆท้ังทางตรงและทางอ้อมได้อีกทางหนึ่ง 

2. ผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมควรปรับปรุงจุดอ่อนหลัก ๆ คือ 1) พัฒนามาตรฐานสินค้าและ
บริการ 2) พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) พัฒนาด้านนวัตกรรมสินค้า ซ่ึงจะช่วยให้ไปเพ่ิมเป็นจุดแข็งใน
อนาคต 
 3. สามารถนํามากําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ต่างๆซ่ึงจากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้ท่ีสนใจ
สามารถนําไปต่อยอดในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนา
มาตรฐานสินค้าและบริการการพัฒนานวัตกรรมสินค้าการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประชาสัมพันธ์ 
การพัฒนาการควบคุมคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การจัดการและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจกุ้ง
ก้ามกรามของ เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ ร่วมกับปัญหา อุปสรรค และเพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการและการ
ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจกุ้งก้ามกราม คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการรวบรวมข้อมูล จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธ์ุ  จํานวน 279 ราย สุ่มตัวอย่างใช้แบบโควต้า 
(Quota) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการ 
ทดสอบ ได้แก่ Independent sample T-test และ One- way ANOVA  ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
รูปแบบธุรกิจ เจ้าของคนเดียว  ทุนดําเนินการส่วนใหญ่เป็นทุนส่วนตัว จํานวนพนักงานส่วนใหญ่ 5 – 10 คน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการของของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจกุ้งก้ามกราม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ธุรกิจกุ้งก้ามกรามของ
เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีรูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน พ้ืนท่ีตั้ง แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ การ
จัดการแตกต่างกันและธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีทุนการดําเนินการ พ้ืนท่ีตั้ง จํานวนพนักงาน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน     
คําสําคัญ: กลยุทธ์การจัดการ, กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were: to study the management strategies and marketing 
promotion strategies of the freshwater prawn business of the farmers in Kalasin province and to study 
problems, obstacles, and solutions of the management strategies and marketing promotion strategies 
of the freshwater prawn business. The researchers implemented the survey research using 
questionnaire as a research instrument for data collection. The data were gathered from 279 of 
Quota sampling farmers of freshwater business on Kalasin Province. Statistics used in analyzing data 
were frequency, percentage, mean, and standard deviation, while statistics for hypothesis testing 
were t-test (independent sampling) and one way ANOVA. The results revealed that the majority of 
farmers had their own business with one owner and personal budget. The business had the average 
of employees of 5 to 10. The opinion on the management strategies of the freshwater prawn 
business of the farmers in Kalasin province was reported in a high level and the marketing promotion 
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strategies of the freshwater prawn business of the farmers in Kalasin province was reported in a 
neutral level. The freshwater prawn business of farmers in Kalasin province having the differences in 
type, capital, and location showed the different opinions on the management strategies: were as the 
farmers in Kalasin province having the differences in type, capital, and location showed the different 
opinions on marketing promotion strategies.  
Keywords: Management Strategies, Marketing Promotion Strategies 
 

บทนํา  
 

ปัจจุบันกุ้งก้ามกรามเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในประเทศไทยก็ได้มีการเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนของประเทศไทย กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้ง
น้ําจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และยังมีชื่อเรียกตามท้องถ่ินเป็นท่ีรู้จักกันอีกหลายชื่อ เช่น กุ้งนา กุ้งหลวง กุ้งก้ามเกลี้ยง กุ้งแห 
กุ้งใหญ่ เป็นต้น กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ําท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เนื้อของกุ้งมีรสชาติดี และอร่อย ตลอดจนยังมี
สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย กุ้งก้ามกรามสามารถนํามาประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ เช่น เผา พร่า ยํา อบ 
หรือแปรรูปตามความนิยมของผู้บริโภค (ยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์. 2554 : หน้า 1) ซ่ึงในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้มีเกษตรกรท่ี
ทําการเลี้ยงกุ้งเพ่ือเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  แต่เนื่องจากประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการชะลอตัว สินค้าทุกประเภทปรับราคาสูงข้ึนตามลําดับ ส่งผลให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประสบปัญหาต้นทุนในเพาะการเล้ียงกุ้งก้ามกรามสูงข้ึน  ทําให้เกษตรกร
ต้องทําการปรับตัวในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม บางรายถึงข้ันล้มเลิกกิจการ เนื่องจากมีปัญหาในเร่ืองของการบริหารจัดการ
และการดําเนินงาน (สํานักงานวิจัยการเกษตร. 2554 : หน้า 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลายพื้นท่ีท่ีทําการเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม และในจังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีทําการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรที่พร้อมต่อการเลี้ยง คือ เข่ือนลําปาว  เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่มีพ้ืนท่ีครอบคลุมหลายอําเภอในการทําอาชีพ
เลี้ยงกุ้งก้ามกราม  ซ่ึงเป็นอาชีพหนึ่งท่ีเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  และสามารถทําการขายได้ตลอดท้ังปี  
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต้องมีการจัดการดูแลรักษากุ้งตั้งแต่กุ้งยังเล็กและการเลี้ยงกุ้งยังมีปัญหาของเกษตรกร ในจังหวัด
กาฬสินธุ์  อาทิเช่น  โรคกุ้ง  สภาพอากาศท่ีมีผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้ง ตลอดจนปัญหาในการจัดการ การขายกุ้งและการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายช่องทางในการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้เกิด การบริหารจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน จากสาเหตุ
และความจําเป็นดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษากลยุทธ์ทางการจัดการและส่งเสริมการตลาด ธุรกิจกุ้งก้ามกรามของ
เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ ศึกษาเพ่ือให้ทราบข้อมูลและเป็นแนวทางใน การจัดการและการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
กุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือให้ การจัดการและการส่งเสริมการตลาด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลให้เกษตรมีการดําเนินการอย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การจัดการของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. เพ่ือเปรียบกลยุทธ์ทางการจัดการและการส่งเสริมการตลาด ธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์   

 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 
 คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของ
ธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย ดังน้ี 

การบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบันซ่ึงมีสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการ
จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพ่ือให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงมีหลักการและเคร่ืองมือ
ท่ีใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการ หลากหลายประเภท  ซ่ึงในการบริหารจัดการกุ้งก้ามกรามนั้น โดยพ้ืนฐานการ
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บริหารจัดการ จึงเห็นว่าหลักการพื้นฐานในการบริหารงานให้เกิดคุณภาพ  เรียกว่า การบริหารจัดการคุณภาพ ของ
องค์กร  หรือท่ีรู้จักกันในนาม PDCA เน้นการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุก ๆ เรื่อง ซ่ึงจะมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ (อํานาจ  ธีระวนิช. 2551 : หน้า 
330) 

P = Plan การวางแผน คือ ครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการ
พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  
 D = Do การปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีได้กําหนดไว้ในขั้นตอน การวางแผน
ควรมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติ ว่าได้ดําเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่เพ่ือทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไป
ตามแผนท่ีได้วางไว้          
  C = Check การตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทราบว่า ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่  
 A = Action การดําเนินงานให้เหมาะสม หรือการแก้ไขปรับปรุง คือ การพิจารณาผลท่ีได้จากการตรวจสอบ ว่า
ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และนําข้อมูลท่ีรวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่า
ควรจะดําเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
       การดําเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามน้ัน จําเป็นจะต้องมีการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมทางการตลาดขององค์การ เป็นกิจกรรมที่ไปกระตุ้นให้
เกิดการตัดสินใจซ้ืออย่างรวดเร็ว ซ่ึง คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงมีหลักการท่ีสําคัญในการส่งเสริม
การตลาด ในธุรกิจกุ้งก้ามกราม  ประกอบด้วย 1) การโฆษณา (Advertising) คือ การสื่อข่าวสารในลักษณะบอกกล่าว
เชิญชวนผู้บริโภค  โดยผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ในลักษณะของการจ่ายเงินซ้ือสิ่งเหล่านี้ และเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใช้
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาดขององค์การ  2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ การ
จูงใจท่ีเสนอคุณค่าพิเศษหรือการจูงใจผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค การส่งเสริมการขาย กิจกรรมของการส่งเสริมการขาย
ประกอบด้วย การแจกสินค้าตัวอย่าง คูปอง  ส่วนลดพิเศษ ของแจก  ของแถม  การให้รางวัล  และการจัดชิงโชค 3) การ
ให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations)  คือ การติดต่อ สื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติ ความ
น่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดแก่องค์กรกับกลุ่มต่าง ๆ และ  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ประชาชน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องท่ัวไปเพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อบริษัท อันจะทําให้เขาซ้ือและใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทภายหลัง เช่น 
การบริจาคเงินช่วยเหลือจากสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เป็นต้น (นันทสารี สุขโต. 2555 : หน้า 177)  
 คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2552) ได้ทําการศึกษา
เรื่อง  เศรษฐกิจการผลิตและการตลาด กุ้งก้ามกราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต  ต้นทุน  และ
ผลตอบแทนจากการเล้ียงกุ้งก้ามกราม  พบว่า  ด้านต้นทุนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามท่ีปรับตัวสูงข้ึน ทําให้  ผู้เลี้ยงเสียโอกาส
ทางธุรกิจ ส่วนรูปแบบการขายเกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มในการขาย ทําให้ขาดอํานาจในการต่อรองและผู้เลี้ยงยังขาด
การจัดการฟาร์มท่ีเหมาะสมทําให้เกษตรกรไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้  มนต์ชัย  
เล็กประยูร (2555) ได้ทําการศึกษาเร่ือง  การตัดสินใจลงทุนทําฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีและรูปแบบการเลี้ยงกุ้ง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจลงทุนท่ีฟาร์ม เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูลการทําฟาร์มกุ้ง
ก้ามกราม แบ่งเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  พบว่า การลงทุนทําฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทุกขนาดของ
ฟาร์มมีความคุ้มค่าในการลงทุนไม่เท่ากัน ฟาร์มขนาดเล็กจะมีผลตอบแทนท่ีดีกว่า ท้ังนี้เนื่องจากสามารถดูแลฟาร์มได้
อย่างท่ัวถึงมากกว่าฟาร์มขนาดใหญ่  รัชฎาภรณ์ บุญฤทธิ์ (2554) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยการผลิตท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตกุ้งขาวของเกษตรกรในอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐาน
ทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการเสี่ยงและปัญหา อุปสรรค การจัดการฟาร์ม ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  และ
ปัจจัยการผลิตท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ การผลิตกุ้งขาว พบว่า ฟาร์มขนาดใหญ่มีระดับการปฏิบัติท่ีมากกว่าฟาร์มขนาด
เล็กและมีรายได้ท่ีสูงกว่า โดยปัจจัยผลิตท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของการเลี้ยงกุ้งขาวคือขนาดของทุน  สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมี
สัญญากับไม่มีสัญญา  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สภาพท่ัวไปของการเลี้ยง ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกุ้งของ
เกษตรกรที่มีสัญญากับไม่มีสัญญา และลักษณะของการทําสัญญาซ้ือขายกุ้ง ตลอดจนปัญหาการผลิตการตลาด พบว่า 
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ตวัแปรตาม 
1. กลยุทธ์ทางการจัดการของ
ธุรกจิกุง้กา้มกราม ไดแ้ก่ 
1.1 ดา้นการวางแผน 
1.2 ดา้นการลงมอืปฏบิตั ิ
1.3 ดา้นการตรวจสอบ 
1.4 ดา้นการแกไ้ขปรบัปรงุ 

เกษตรกรท่ีมีสัญญาเป็นเกษตรกรรายใหญ่ต้องผลิตกุ้งให้ได้ปริมาณมากและใช้เงินทุนสูง ซ่ึงกําไรของเกษตรกรที่มีสัญญา
สูงกว่ากําไรของเกษตรกรท่ีไม่มีสัญญา เนื่องจากจากเกษตรกรท่ีมีสัญญาม่ันใจราคาท่ีจะขายได้แน่นอนและราคาอยู่ใน
เกณฑ์ดีสามารถเลี้ยงกุ้งให้ได้ตามท่ีกําหนด ในสัญญาและมีการบริหารจัดการฟาร์มท่ีดีทําให้มีต้นทุนการผลิตท่ีต่ํากว่า  
สายสงวน  ดอนสมจิตร (2554) ได้ทําการศึกษาเร่ือง  การเปรียบเทียบความย้ังยืนด้านเศรษฐศาสตร์ของการผลิตปลานิล
และกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิต เปรียบเทียบ
ผลตอบแทน และศึกษาปัญหาในการผลิตปลานิลและกุ้งก้ามกราม พบว่า   การผลิตปลานิลและการผลิตกุ้งก้ามกรามมี
ความย่ังยืนด้านเศรษฐศาสตร์การผลิต ปลานิลมีระยะเวลาคืนใกล้เคียงกับการผลิตกุ้งก้ามกราม สภาพอากาศท่ีแปรปรวน
เป็นปัญหาหลักสําหรับการผลิตปลานิลและกุ้งก้ามกราม ไม่ใช่  การส่งเสริมการตลาด  ดังนั้น เกษตรกรต้องการความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีสามารถลดต้นทุนและเพิ่มสมรรถนะการผลิตจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  นพคุณ ภักดี
ณรงค์ (2558) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยใน การเพาะเล้ียงกุ้งก้ามกรามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เครื่องมืออุปกรณ์การเลี้ยง การวางแนวบ่อ 
ต้องมีแหล่งน้ําใช้ตลอดปี ด้านการขนส่งควรจะใกล้กับแหล่งเพาะลูกกุ้งเพ่ือลดสภาวะเครียดจากการขนส่ง เป็นการ
ป้องกันมากกว่าการรักษาจะช่วยส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางอาหารสร้างความม่ันใจแก่ผู้บริโภค ดังนั้น เกษตรกรจึงมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน เกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

การศึกษาครั้งนี้  คณะผู้วิจัยศึกษา  เรื่อง กลยุทธ์การจัดการและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ธุรกิจกุ้ง
ก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ กลยุทธ์การจัดการใช้แนวคิดของ อํานาจ ธีระวนิช (2551 : หน้า 330) และกล
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาดใช้แนวคิดของ นันทสารี สุขโต (2555 : หน้า 177) แล้วนํามารวบรวมเป็นกรอบแนวความคิด 
ดังภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

ตวัแปรตาม 
2. ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร ส่ ง เส ริม
การตลาดของธุรกิจกุ้งก้ามกราม 
ไดแ้ก่ 
2.1 ดา้นการโฆษณา 
2.2 ดา้นการสง่เสรมิการขาย 
2.3 ดา้นประชาสมัพนัธ ์

 
ตวัแปรต้น 

ขอ้มลูทัว่ไปของธุรกจิกุง้
กา้มกราม ไดแ้ก่ 

1.  รปูแบบธุรกจิ 
2. ทุนดาํเนินการ 
3. พืน้ทีต่ ัง้ 
4. จาํนวนพนกังาน 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 68 |



 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ประชากร 
      ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

จํานวน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอยางตลาด อําเภอเมือง อําเภอห้วยเม็ก จํานวนเกษตรผู้ประกอบธุรกิจกุ้งก้ามกรามรวม
ท้ังสิ้น 1,040 คน (ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์. 2559 : สัมภาษณ์) 

กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 

3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอยางตลาด อําเภอเมือง อําเภอห้วยเม็ก อําเภอละ 93 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 279 คน โดยการเปิด
ตาราง Yamane (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2552 : หน้า 35)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามกลยุทธ์การจัดการและกลยุทธ์

การส่งเสริมการตลาด ธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท้ังหมด 279 ชุด โดยแต่ละชุดแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังน้ี 
       ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ซ่ึงในส่วนท่ี 
1 นี้ ใช้คําถามท่ีมีลักษณะเลือกตอบ จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

      ส่วนท่ี  2 กลยุทธ์การจัดการของธุรกิจกุ้ งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสิน ธ์ุ ได้แก่                     
1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการลงมือปฏิบัติ 3) ด้านการตรวจสอบ 4) ด้านการแก้ไขปรับปรุง 
       ส่วนท่ี 3 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้แก่  1) 
ด้านการโฆษณา 2) ด้านการส่งเสริมการขาย 3) ด้านประชาสัมพันธ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ศึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกร จังหวัด

กาฬสินธุ์ 3 อําเภอได้แก่ อําเภอยางตลาด อําเภอเมือง อําเภอห้วยเม็ก อําเภอละ 93 คน สุ่มตัวอย่างใช้แบบโควตา  รวม
ท้ังหมดจํานวน 279 ซ่ึงได้มีวิธีการทําการเก็บข้อมูลตัวอย่างแบบวิธีเจาะจง ชุดโดยการแจกแบบสอบถามพร้อมอธิบาย
แบบสอบถามให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง กุ้งก้ามกรามของจังหวัดกาฬสินธ์ุ และรอเก็บแล้วนําแบบสอบถามมาดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังน้ี  
 1. เม่ือได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้นํามาแจกแจงความถี่ของคําตอบแต่ละข้อด้วยการ

ลงรหัสคําตอบในแต่ละข้อ ให้เป็นตัวเลขประจําแบบสอบถามทั้งหมด เพ่ือเตรียมนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 2. นําข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสท่ัวไป (General Coding Form) ซ่ึงเป็น

การเตรียมข้อมูล เพ่ือส่งไปบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนท่ี 1 ข้อมูล

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 2. ค่าอํานาจจําแนก โดยจะใช้เทคนิค Item-total Correlation ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนท่ี 2 กลยุทธ์การจัดการของ
ธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ และส่วนท่ี 3 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของ
เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์   

 3.  Independent t-test ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนท่ี 2 กลยุทธ์การจัดการของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของ
เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ และส่วนท่ี 3 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 
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 4. One-way ANOVA ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนท่ี 2 กลยุทธ์การจัดการของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของ
เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ และส่วนท่ี 3 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์ทางการจัดการและการส่งเสริมการตลาดธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัด
กาฬสินธ์ุ พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.3) อายุ 40 - 49 ปี (ร้อยละ 51.6) 
รองลงมา 50 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 27.2) ระดับการศึกษา ประถมศึกษา (ร้อยละ 71.1) รองลงมา มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อย
ละ 20.1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท (ร้อยละ 51.6) รองลงมา 10,000 - 20,000 บาท (ร้อยละ 36.6) 
ประสบการณ์ 5 – 10 ปี (ร้อยละ 38.7) รองลงมา 10 – 15 ปี (ร้อยละ 33.7) 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์ทางการจัดการและการส่งเสริมการตลาดธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  พบว่า  ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจกุ้งก้ามกรามของผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบธุรกิจ  เจ้าของคนเดียว (ร้อยละ 
94.6) รองลงมา สหกรณ์ (ร้อยละ 3.6) ทุนดําเนินการ  ส่วนตัว (ร้อยละ 87.8) รองลงมา สถาบันการเงิน (ร้อยละ 10.4) 
พ้ืนท่ีตั้ง  อําเภอเมือง อําเภอยางตลาด อําเภอห้วยเม็ก เท่ากัน (ร้อยละ 33.3) จํานวนพนักงาน 5 – 10 คน (ร้อยละ 
39.1) รองลงมา 10 – 15 คน (ร้อยละ 39.1) 

          1. กลยุทธ์การจัดการของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม 

กลยุทธ์ทางการจัดการ  S.D ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการลงมือปฏิบัติ 
3. ด้านการตรวจสอบ 
4. ด้านการแก้ไขปรับปรุง 

3.93 
3.95 
3.64 
3.51 

0.606 
0.625 
0.647 
0.770 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 3.75 0.073 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ การจัดการ
โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  (  = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน 
( = 3.90) ด้านการลงมือปฏิบัติ (  = 3.95) ด้านการตรวจสอบ ( = 3.64) และด้านการแก้ไขปรับปรุง (  = 3.51)   

2. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม 

กลยุทธ์ทางการส่งเสริมการตลาด  S.D ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการโฆษณา 
2. ด้านการส่งเสริมการขาย 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ 

3.41 
3.02 
3.24 

0.827 
0.808 
0.694 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

โดยรวม 3.22 0.071 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ การส่งเสริม
การตลาดโดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ( =3.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การโฆษณา ( = 3.41) ด้านการส่งเสริมการขาย (  = 3.02) และด้านการประชาสัมพันธ์ ( = 3.24)  
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3. เปรียบกลยุทธ์ทางการจัดการและการส่งเสริมการตลาด ธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัด
กาฬสินธ์ุ   

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวมของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร          
จังหวัดกาฬสินธุ์  ท่ีมีรูปแบบธุรกิจ  แตกต่างกัน  (ANOVA) 

กลยุทธ์ทางการจัดการ แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p-value 
 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
276 
278 

3.178 
59.074 
62.251 

1.589 
0.214 

7.423 0.001* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุท่ีมีรูปแบบธุรกิจ แตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีรูปแบบธุรกิจ เจ้าของคนเดียวและสหกรณ์ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวมมากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของธุรกิจ กุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมี
รูปแบบธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวมของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร          
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีทุนดําเนินการ แตกต่างกัน (ANOVA) 

กลยุทธ์ทางการจัดการ แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p-value 
 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
276 
278 

3.236 
59.016 
62.251 

1.618 
0.214 

7.567 0.001* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ท่ีมีทุนดําเนินการ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทําการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีทุนดําเนินการส่วนตัวและสถาบันการเงิน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวมมากกว่าเกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีทุนดําเนินการ  
ห้างหุ้นส่วน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวมของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร           
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีพ้ืนที่ตั้ง แตกต่างกัน (ANOVA) 
 

กลยุทธ์ทางการจัดการ แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p-value 
 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
276 
278 

11.875 
50.377 
62.251 

5.937 
0.183 

2.529 0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 5 พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้ง แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงได้ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้ง อําเภอเมือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
จัดการโดยรวม น้อยกว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งอําเภอยางตลาด เกษตรกรธุรกิจ กุ้ง
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ก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้ง อําเภอเมือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม มากกว่า เกษตรกร
ธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งอําเภอห้วยเม็ก และเกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีพ้ืน
ท่ีตั้งอําเภอยางตลาด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม มากกว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัด
กาฬสินธ์ุ ท่ีมีพ้ืนที่ตั้งอําเภอห้วยเม็ก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวมของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร           
จังหวัดกาฬสินธุ์  ท่ีมีจํานวนพนักงาน  แตกต่างกัน  (ANOVA) 

กลยุทธ์ทางการจัดการ แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p-value 
 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
275 
278 

1.350 
60.902 
62.251 

0.450 
0.221 

2.032 0.110 

จากตารางท่ี 6 พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีจํานวนพนักงาน แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  (p>0.05) 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวมของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของ
เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีรูปแบบธุรกิจ แตกต่างกัน  (ANOVA) 

กลยุทธ์ทางการส่งเสริม
การตลาด 

แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
276 
278 

0.457 
103.078 
103.534 

0.228 
0.373 

0.611 0.543 

จากตารางท่ี 7 พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีรูปแบบธุรกิจ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการส่งเสริมการตลาดโดยรวม  ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวมของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของ
เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีทุนดําเนินการ แตกต่างกัน  (ANOVA) 

กลยุทธ์ทางการส่งเสริม
การตลาด 

แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
276 
278 

10.283 
93.252 
103.534 

5.141 
0.338 

15.21
7 

0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

จากตารางท่ี 8 พบว่า  เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ท่ีมีทุนดําเนินการ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวม แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทําการ
เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยเป็นรายคู่ 

พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ท่ีมีทุนดําเนินการ ส่วนตัว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดโดยรวม น้อยกว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีทุนดําเนินการ สถาบันการเงิน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวมของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของ
เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์  ท่ีมีพ้ืนที่ตั้ง แตกต่างกัน  (ANOVA) 

กลยุทธ์ทางการส่งเสริม
การตลาด 

แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
276 
278 

7.567 
95.967 
103.534 

3.784 
0.348 

10.88
2 

0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 9 พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้ง แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทําการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีพ้ืนที่ตั้งอําเภอเมือง มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวม มากกว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้ง  อําเภอ
ห้วยเม็ก  เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งอําเภอยางตลาด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดโดยรวม มากกว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้ง อําเภอห้วยเม็ก อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวมของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของ
เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์  ท่ีมีจํานวนพนักงาน แตกต่างกัน  (ANOVA) 

กลยุทธ์ทางการส่งเสริม
การตลาด 

แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
275 
278 

4.042 
99.492 
103.534 

1.347 
0.362 

3.724 0.012* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 10 พบว่า  เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ท่ีมีจํานวนพนักงาน  แตกต่างกัน   มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวม  แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทํา
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  พบว่า เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีจํานวนพนักงาน     1 – 5 คน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวม  น้อยกว่า  เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมี
จํานวนพนักงาน 5 – 10 คน และ 10 – 15 คน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิจัย เรื่องกลยุทธ์ทางการจัดการและการส่งเสริมการตลาดธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สามารถสรุปผลได้  ดังน้ี 

สรุป 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40 – 49 ปีรองลงมา 50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา รองลงมา มัธยมศึกษาตอนต้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20,000 – 30,000  บาทรองลงมา 10,000 – 20,000 
บาท ประสบการณ์ 5 – 10 ปี รองลงมา 10 – 15 ปี  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรธุรกิจกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธ์ุ ส่วนใหญ่มี รูปแบบธุรกิจ เจ้าของ คนเดียว 
รองลงมา สหกรณ์ มีทุนดําเนินการ ส่วนตัว รองลงมา สถาบันการเงิน พ้ืนท่ีตั้ง อําเภอเมือง รองลงมาอําเภอยางตลาด 
และอําเภอห้วยเม็ก จํานวนพนักงาน 5 – 10 คน รองลงมา 10 – 15 คน  
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3. เกษตรกรของธุรกิจกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการ   ลงมือปฏิบัติ ด้านการ
ตรวจสอบ และด้านการแก้ไขปรับปรุง  

4. เกษตรกรของธุรกิจกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการ
ส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์  

5. เกษตรกรของธุรกิจกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีรูปแบบธุรกิจ ทุนดําเนินการ พ้ืนท่ีตั้ง แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม  แตกต่างกัน   
 6. เกษตรกรของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีจํานวนพนักงาน แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม ไม่แตกต่างกัน   

7. เกษตรกรของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีรูปแบบธุรกิจ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการส่งเสริมการตลาดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน   

8. เกษตรกรของธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีทุนดําเนินการ พ้ืนท่ีตั้ง จํานวนพนักงาน  
แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการส่งเสริมการตลาดโดยรวม แตกต่างกัน  
 อภิปรายผลการวิจัย 

1. เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการลงมือปฏิบัติ ด้านการ
ตรวจสอบ และด้านการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากเกษตรกรธุรกิจ  กุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ให้ความสําคัญกับการ
จัดการฟาร์มท่ีดี อาจส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคล้องกับแนวคิดของ มนต์ชัย 
เล็กประยูร  (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง  การตัดสินใจลงทุนทําฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีและรูปแบบการเลี้ยงกุ้ง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจลงทุนท่ีฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูลการทําฟาร์มกุ้ง
ก้ามกราม แบ่งเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  พบว่า การลงทุนทําฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทุกขนาดของ
ฟาร์มมีความคุ้มค่าในการลงทุนไม่เท่ากัน ฟาร์มขนาดเล็กจะมีผลตอบแทนท่ีดีกว่า ท้ังนี้เนื่องจากสามารถดูแลฟาร์มได้
อย่างท่ัวถึงมากกว่าฟาร์มขนาดใหญ ่

2. เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริม
การขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก เกษตรกรบางราย  ไม่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการตลาด ถือว่าเป็น
การสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต  สอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
(2552)  ได้ทําการศึกษาเร่ือง เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดกุ้งก้ามกราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การ
ผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  พบว่า  ด้านต้นทุนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามท่ีปรับตัวสูงข้ึน ทําให้ผู้
เลี้ยงเสียโอกาสทางธุรกิจ ส่วนรูปแบบการขายเกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มในการขาย ทําให้ขาดอํานาจในการต่อรอง
และผู้เลี้ยงยังขาดการจัดการฟาร์มท่ีเหมาะสมทําให้เกษตรกรไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตและลดความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได้  
  3. เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีรูปแบบธุรกิจ ทุนดําเนินการ พ้ืนท่ีตั้ง แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโดยรวม แตกต่างกัน เนื่องจากรูปแบบธุรกิจ ทุนดําเนินการพื้นท่ีตั้งกิจการของ
เกษตรกรแต่ละราย อาจส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์การจัดการ สอดคล้องกับแนวคิดของ รัชฎาภรณ์ บุญฤทธ์ิ (2554) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการผลิตท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตกุ้งขาวของเกษตรกรในอําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการเสี่ยงและปัญหา อุปสรรค การจัดการฟาร์ม 
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  และปัจจัยการผลิตท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ การผลิตกุ้งขาว พบว่า ฟาร์มขนาดใหญ่มี
ระดับการปฏิบัติท่ีมากกว่าฟาร์มขนาดเล็กและมีรายได้ท่ีสูงกว่า โดยปัจจัยผลิตท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของการ
เลี้ยงกุ้งขาวคือขนาดของทุน 
 4. เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีจํานวนพนักงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การจัดการโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากจํานวนพนักงานไม่มีผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธ์การจัดการ  
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สอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (2557) ได้ทําการศึกษาเร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบการผลิต
การตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญากับไม่มีสัญญา  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สภาพท่ัวไปของการเลี้ยง ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตกุ้งของเกษตรกรท่ีมีสัญญากับไม่มีสัญญา และลักษณะของการทําสัญญาซ้ือขายกุ้ง ตลอดจนปัญหา
การผลิตการตลาด พบว่า เกษตรกรที่มีสัญญาเป็นเกษตรกรรายใหญ่ต้องผลิตกุ้งให้ได้ปริมาณมากและใช้เงินทุนสูง ซ่ึง
กําไรของเกษตรกรท่ีมีสัญญาสูงกว่ากําไรของเกษตรกรท่ีไม่มีสัญญา เนื่องจาก จากเกษตรกรท่ีมีสัญญาม่ันใจราคาท่ีจะขาย
ได้แน่นอนและราคาอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถเลี้ยงกุ้งให้ได้ตามที่กําหนด ในสัญญาและมีการบริหารจัดการฟาร์มท่ีดีทําให้มี
ต้นทุนการผลิตท่ีต่ํากว่า 
  5. เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีรูปแบบธุรกิจ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  กลยุทธ์
ทางการส่งเสริมการตลาดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจาก รูปแบบของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลกระทบต่อการ
กําหนดกลยุทธ์ทางการส่งเสริมการตลาด  จึงส่งผลให้เกษตรกรท่ีมีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ทางการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สายสงวน  ดอนสมจิตร (2554) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความย้ังยืนด้านเศรษฐศาสตร์ของการผลิตปลานิลและกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิต เปรียบเทียบผลตอบแทน และศึกษาปัญหาในการผลิต
ปลานิลและกุ้งก้ามกราม พบว่า การผลิตปลานิลและการผลิตกุ้งก้ามกรามมีความย่ังยืนดา้นเศรษฐศาสตร์การผลิตปลานิล
มีระยะเวลาคืนใกล้เคียงกับการผลิตกุ้งก้ามกราม สภาพอากาศท่ีแปรปรวนเป็นปัญหาหลักสําหรับการผลิตปลานิลและกุ้ง
ก้ามกราม ไม่ใช่การส่งเสริมการตลาด ดังนั้น เกษตรกรต้องการความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีสามารถลดต้นทุนและเพ่ิม
สมรรถนะการผลิตจากหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  6. เกษตรกรธุรกิจกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีทุนดําเนินการ พ้ืนท่ีตั้ง จํานวนพนักงาน  แตกต่างกัน  มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยรวม แตกต่างกัน เนื่องจากทุนดําเนินการ พ้ืนท่ีตั้ง จํานวนพนักงาน
ของเกษตรกรท่ีแตกต่างกัน มีผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน สอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
นพคุณ  ภักดีณรงค์ (2558) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลในการเลี้ยง  กุ้ง
ก้ามกรามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เครื่องมืออุปกรณ์การเลี้ยง 
การวางแนวบ่อ ต้องมีแหล่งน้ําใช้ตลอดปี ด้านการขนส่งควรจะใกล้กับแหล่งเพาะลูกกุ้งเพ่ือลดสภาวะเครียดจากการ
ขนส่งเป็นการป้องกันมากกว่าการรักษาจะช่วยส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางอาหารสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ดังนั้น 
เกษตรกรจึงมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  
  

ข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาการศึกษากลยุทธ์การจัดการและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดธุรกิจกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ จะประสบผลสําเร็จมากย่ิงข้ึนหากมีการศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการ
จัดการความเสี่ยงธุรกิจกุ้งก้ามกรามเพ่ือสามารถนําข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในหลักทรัพย์ของ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนว่ามีความสัมพันธ์
กับการรับรู้คุณภาพกําไรของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประยุกต์แนวคิดการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ท่ีส่งผลต่อความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ และการเปิดเผยข้อมูลกําไรและโอกาสของนักลงทุนท่ีจะ
ส่งผลไปยังความสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการ การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Methodology) โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลจากนักลงทุนจํานวน 544 คน พบว่า 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุน
ของนักลงทุน คือ อายุ สถานภาพการสมรส รายได้ มูลค่าปัจจุบันของพอร์ทหุ้น ประสบการณ์ลงทุน และประเภทนัก
ลงทุน 2) พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนท่ีมีความสัมพันธ์ ได้แก่ ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร ท่ีมีความ
โปร่งใสและมีอิสระ เป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อคุณภาพกําไรและการรับรู้คุณภาพกําไร ซ่ึงส่งต่อไปสู่ความสนใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ของนักลงทุน 
คําสําคัญ: กํากับดูแลกิจการท่ีดี, คุณภาพกําไร, การลงทุนในหลักทรัพย์ 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the investors' attitude on corporate governance 
and perception on earnings quality of Thai listed companies; banking and financial institutions sector 
and to study the investment behavior of investors who are related to the perceived quality of profits 
of commercial banks in the Stock Exchange of Thailand conceptual framework based on Good 
Corporate Governance on the effect on transparency in operation. Stratified random sampling 
technique was applied to select 544 employees to answer self-reported questionnaire. Data were 
analyzed by bivariate analysis and correlation analysis.  

Research findings revealed that 1) factors affecting the investor's investment behavior were 
age, marital status, current value of portfolio, investment experiences and the type of investor, 2) the 
corporate governance; transparent, independent are key factors determining perception of earnings 
quality, which consequently influence investment decisions. 
Keywords: Corporate Governance, Earning Quality, Investment in Securities 

บทนํา 

การลงทุน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการวางแผนทางการเงิน ท่ีใช้สําหรับการเตรียมพร้อมและสร้างความม่ันคง
ให้กับชีวิต หมายถึงการแบ่งเงินก้อนท่ีมีไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงข้ึน แต่ผู้ลงทุนต้อง
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ยอมรับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการลงทุนนั้นๆ เพ่ือแลกกับโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนและรักษาอํานาจในการซ้ือจากภาวะเงินเฟ้อ 

การลงทุนในตลาดทุนหรือตลาดหุ้นเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนท่ีได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการออมเงินแต่ก็
เกิดความเสี่ยงสูงข้ึนตามอัตราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเช่นกัน ปัจจุบันมีบริษัทมหาชนจํากัดท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์นอกจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่าง ๆ ยังมีการบริการด้านการลงทุน ตราสารทุน ตราสาร
หนี้ กองทุนรวม และทางเลือกในการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น ตราสารทุน ท่ีเปิดโอกาสการทํากําไรจากส่วนต่างระหว่างราคาซ้ือ
และราคาขายหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน (Capital Gain) แต่ในทางกลับกันก็มีความเสี่ยงท่ีจะขาดทุนเพราะราคาขายต่ํา
กว่าราคาซ้ือ (Capital Loss) เช่นกัน รวมท้ังมีโอกาสท่ีจะได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผล
ประกอบการ  ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ แม้ว่าจะมีความผันผวนด้านราคาต่ํากว่าตราสารทุน แต่ก็สามารถขาดทุนได้
จากราคาตราสารหนี้ ท่ีโดยมากจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ย   

ปี พ.ศ. 2560 มีการจัดอันดับ Bank of the Year 2017 ของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง โดยใช้ผลประกอบการ
ในรอบปี 2559 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 มาพิจารณาจัดอันดับ ปรากฏว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้
ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี 2560 สามารถสร้างผลประกอบการในปี 2559 ได้อย่างโดดเด่น มีกําไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 1 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ เม่ือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่า ธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารทิสโก้ มีอัตรากําไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 67.2% และ 17.8% ตามลําดับ ซ่ึงสูงกว่าธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
กรุงเทพ 

ก่อนการลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองตลาดทุนเป็นอย่างดี ผู้ลงทุนเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลในการลงทุน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงในการเลือกลงทุนโดยข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับเป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนใช้รายงาน
ทางการเงินประกอบการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากรายงานทางการเงินแสดงให้เห็นถึงข้อมูลท่ัวไป ผลการดําเนินงาน  
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน กระแสเงินสด นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ
รายการอ่ืนๆ  

ข้อมูลกําไรเป็นข้อมูลท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในการตัดสินใจของผู้ลงทุน เนื่องจากตัวเลขท่ีแสดงในงบการเงินจะ
เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานของบริษัท เม่ือตัวเลขกําไรเป็นสิ่งสําคัญต่อการตัดสินใจ ดังนั้นกําไรท่ีบริษัท
เปิดเผยควรเป็นกําไรท่ีแท้จริง (Real earnings) หรือกําไรท่ีมีคุณภาพ เกิดจากการดําเนินงานตามปกติ สามารถเปลี่ยน
กลับมาเป็นเงินสดท่ีเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงแทนสินทรัพย์ท่ีเสื่อมค่าได้ และเป็นกําไรท่ีเกิดข้ึนมาจากรายได้ท่ีเป็น
ประจํา รวมท้ัง กิจกรรมที่มีนัยสําคัญท่ีก่อให้เกิดกําไรได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล เป็นการบริหารจัดการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีของบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะเห็นความสําคัญ
ของการกํากับดูแลได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการดําเนินการในลักษณะท่ีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ทําให้ต้องมีการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ คณะกรรมการต้องทําหน้าท่ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
อย่างเต็มท่ี ไม่ใช้ตําแหน่งในการหาประโยชน์หรือฉวยโอกาสจากบริษัท 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใสและความมีอิสระ เป็นปัจจัยหลักท่ี
ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพกําไร และจะส่งต่อไปสู่ความสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนว่ามีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพกําไรของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จํากัด 
(มหาชน) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตงานวิจยั 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะครอบคลุมศึกษาเฉพาะกลุ่มหลักทรัพย์ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจะเน้นศึกษา
เฉพาะนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงทัศนคติ มุมมอง และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนว่ามีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพกําไร 
 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 1. การกํากับดูแลกิจการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2555). ได้ให้ความหมายของการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) หรือ บรรษัทภิบาล คือ ระบบท่ีจัดให้ มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันนําไปสู่ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการและได้ดําเนินการส่งเสริมให้
บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกํากับดูแลกิจการ โดยได้จัดทําและเผยแพร่รายงานการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงนําเสนอ
หลักการท่ีคาดหวังให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตาม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เลือกหลักการกํากับดูแล 15 ข้อ 
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยองค์กรเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ประกอบด้วยหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น: การกํากับดูแลกิจการท่ีดีควรป้องกันสิทธิของผู้ถือหุ้น 
 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน: การกํากับดูแลกิจการท่ีดีควรให้ความม่ันใจว่าองค์กรจะ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย: การกํากับดูแลกิจการท่ีดีควรให้ความม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส: การกํากับดูแลกิจการท่ีดีควรให้ความม่ันใจว่ามีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างทันกาลและถูกต้อง 
 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: การกํากับดูแลกิจการท่ีดีควรให้ความม่ันใจว่าแนวทางเชิง   

กลยุทธ์ของกิจการช่วยให้เกิดการติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความรับผิดชอบตามการปฏิบัติตามหน้าท่ีของ
คณะกรรมการต่อกิจการและผู้ถือหุ้น 

และในปี 2560 ได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีปี 2555 มาปรับปรุงลําดับวิธีการให้เป็นไปตามบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ครอบคลุมถึงแนวคิด สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2560). ได้
ให้ความหมายของการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกํากับดูแล รวมท้ัง
กลไกมาตรการที่ใช้ กํากับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซ่ึงรวมถึง การกําหนดวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลัก (objectives) การกําหนดกลยุทธ์นโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ การติดตาม 
ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

ดังนั้นบริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ย่อมมีการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างย่ังยืน มีการจัดทํารายงานท่ีถูกต้องและโปร่งใส ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงกําไรท่ีแท้จริง เพ่ือสร้างความ
เชื่อม่ันให้แก้ผู้ลงทุน โดยหลักเกณฑ์หลัก ๆ ของบริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วย 3 ด้าน ดังน้ี 

 1) มุมมองต่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 
      Fama, E.F., & Jensen, M.C. (1983) กล่าวว่า หากผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการเป็นบุคคล

เดียวกันจะส่งผลเสียทําให้คณะกรรมการมีความเป็นอิสระลดลง ไพริน ใจทัด (2555). การแยกระหว่างบุคคลท่ีดํารง
ตําแหน่งประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการจัดการกําไร หาก
คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอิสระจะส่งผลต่อการทํางาน การกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมของบริษัท 
และมีผู้บริหารท่ีทํางานโดยปราศจากข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ 
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      ดังนั้น มุมมองของนักลงทุนต่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทหรือความไว้วางใจต่อ
คณะกรรมการบริษัท(Perceived Board Trustworthiness) จะส่งผลต่อมุมมองต่อความเป็นมืออาชีพของคณะผู้บริหาร
ของบริษัท 

      2) มุมมองต่อความเป็นมืออาชีพของของคณะผู้บริหาร 
      กัญญมน วิทยาภูมิ (2558). กล่าวว่า คณะผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการดูแลใน

กระบวนการปฏิบัติงานท้ังหมดในองค์กร รวมถึงการสร้างกลไกกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เช่น การนําเสนอ
รายงานการเงินและสาระสําคัญท่ีปรากฎในรายงานการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และการไม่แสดงข้อมูลท่ีเป็นเท็จ รวมท้ัง
การส่งเสริมในงานบัญชี ล้วนเป็นสิ่งท่ีทําให้ทราบทัศนคติของผู้บริหารได้ว่าองค์กรจะถูกวางอยู่ในจุดใดหรือมีความเสี่ยง
อย่างไร 

      ดังนั้น หากนักลงทุนมีมุมมองต่อความเป็นมืออาชีพของคณะผู้บริหารบริษัทหรือความไว้วางใจต่อ
คณะผู้บริหาร (Perceived CEO Trustworthiness) จะทําให้มีมุมมองที่ดีต่อความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัท 

      3) มุมมองต่อความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
      ปาลวี เชาว์พานิช (2549). กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์มีการกําหนดให้บริษัทท่ีจดทะเบียนมีการ

เปิดเผยข้อมูลข้ันต่ําในรายงานประจําปี และให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาการเปิดเผยข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ใน
รายงานทางการเงิน ดังนั้น รายงานการเงินจึงควรจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติเชิงคุณภาพท่ีจะใช้ในการประเมินความมี
ประโยชน์ของข้อมูล ได้แก่ ตรงต่อความต้องการ เชื่อถือได้ ทันต่อเวลา เข้าใจได้และเปรียบเทียบได้ โดยเฉพาะความเชื่อ
ได้ของการรายงานทางการเงินซ่ึงจัดอยู่ในลักษณะพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการพิจารณาความมีประโยชน์ของข้อมูลต่อผู้ใช้งบ
การเงินเพ่ือการตัดสินใจ 

      ดังนั้น หากบริษัทท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สมํ่าเสมอ และทันเวลา จะช่วยให้นักลงทุนมี
ความเชื่อม่ันในข้อมูลของบริษัท ทําให้มุมมองของนักลงทุนท่ีมีต่อการเปิดเผยข้อมูล (Perceived Information 
Disclosure) ของบริษัท จะมีผลต่อการรับรู้คุณภาพกําไร (Perceived Earning Quality) ของบริษัท ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนต่อไป 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพกําไรและความสนใจในการลงทุน 
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัยเพ่ือ อธิบายการรับรู้คุณภาพกําไรของ

นักลงทุนต่อหลักทรัพย์ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถประยุกต์ได้ตามรูปท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัยสําหรับการรับรู้คุณภาพกําไรของนักลงทุน 
ต่อหลักทรัพย์ของธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ไทย 
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มุมมองความไว้วางใจต่อคณะกรรมการบริษัท(Perceived Board Trustworthiness) ของนักลงทุน เป็นปัจจัย
เริ่มต้นท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจต่อผู้บริหาร(Perceived CEO Trustworthiness) จากทั้งสองปัจจัยนี้จะส่งผลต่อเนื่องไป
ยังมุมมองต่อการเปิดเผยข้อมูล(Perceived Information Disclosure) ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อเน่ืองไปยังการรับรู้
คุณภาพกําไร (Perceived Earning Quality) หากผู้ลงทุนมีความเชื่อม่ันต่อคุณภาพกําไรว่าเป็นกําไรท่ิรายงานตรงกับ
กําไรท่ีเกิดข้ึนจริงจะส่งผลให้เกิดความสนใจลงทุน (Investment Intention) ของบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมมุติฐานของงานวิจัย 
จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถกําหนดสมมติฐานของงานวิจัยได้ดังนี้ 
H1     :   ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการบริษัท (Perceived Board Trustworthiness) มีผลในทางบวกต่อ

ความไว้วางใจต่อผู้บริหาร (Perceived CEO Trustworthiness) 
H2.1   :   ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการบริษัท (Perceived Board Trustworthiness) มีผลในทางบวกต่อ

การเปิดเผยข้อมูล (Perceived Information Disclosure) 
H2.2   :   ความไว้วางใจต่อผู้บริหารของบริษัท (Perceived CEO Trustworthiness) มีผลบวกต่อการเปิดเผย

ข้อมูล (Perceived Information Disclosure) 
H3     :   การเปิดเผยข้อมูล (Perceived Information Disclosure) มีผลบวกต่อมุมมองต่อคุณภาพกําไรว่า

กําไรที่รายงานในงบการเงินกับกําไรท่ีเกิดข้ึนจริง (Perceived Earning Quality) 
H4     :   มุมมองต่อคุณภาพกําไรว่ากําไรท่ีรายงานในงบการเงินกับกําไรท่ีเกิดข้ึนจริง (Perceived Earning 

Quality) มีผลบวกต่อความสนใจท่ีจะลงทุนในบริษัท (Investment Intention) 
กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

หลักความน่ าจะเป็น  (Probability sampling) และใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภู มิ  (Stratified random 
sampling) แล้วทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ได้นักลงทุนจํานวน 544 คน ท่ีมีความสนใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการสุ่ม
ตัวอย่าง 2 หลักเกณฑ์ คือ ประเภทนักลงทุน และรูปแบบการลงทุน เพราะเชื่อว่าประเภทนักลงทุนและรูปแบบการลงทุน
ท่ีแตกต่างกันจะมีมุมมองเก่ียวกับการกํากับดูแลท่ีดี และความสนใจลงทุนท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประเภทนักลงทุน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวม 
     แบบเน้นคุณค่า 130 60 48 238 
     แบบเน้น Technical 44 48 16 108 
     เน้นท้ังสองแบบ 64 78 56 198 

รวม 238 186 120 544 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 หนึ่งสะท้อนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ 

ระดับการศึกษา  ลักษณะการลงทุน ประกอบด้วย มูลค่าพอร์ทการลงทุน ประสบการณ์ลงทุน ประเภทนักลงทุน และ
รปูแบบการลงทุน 

ส่วนท่ี 2 เป็นมาตรวัด 5 ระดับแบบ Likert Scale ตั้งแต่ระดับ (1) ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง จนถึง ระดับ (5) เห็น
ด้วยอย่างย่ิง เพ่ือศึกษาความสนใจท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ตามกรอบแนวคิดของแบบจําลอง
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งานวิจัย ประกอบด้วย ข้อคําถามด้านมุมความไว้วางใจต่อคณะกรรมการบริษัท (Perceived Board Trustworthiness) 
วัดจากคําถาม 4 ข้อ ข้อคําถามด้านมุมมองต่อความไว้วางใจต่อผู้บริหาร(Perceived CEO Trustworthiness)  จํานวน 4 
ข้อ ข้อคําถามด้านมุมมองการเปิดเผยข้อมูล (Perceived Information Disclosure) วัดจากคําถาม 4 ข้อ ข้อคําถามด้าน
มุมมองต่อคุณภาพกําไร (Perceived Earning Quality) วัดจากคําถาม  4 ข้อ  และความสนใจท่ีจะลงทุนในบริษัท 
(Investment Intention) วัดจากคําถาม 2 ข้อ  

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม  
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 
 

Items Factor 
Loading 

% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

คุณมีความไว้วางใจต่อคณะกรรมการบริษัท  0.7714 0.9010 
มีความอิสระในการตัดสินใจ  0.8729    
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  0.8855    
มีความรู้ความสามารถในการกําหนดทิศทางบริษัท  0.8538    
มีความน่าเชื่อถือ  0.9002    
คุณมีความไว้วางใจต่อผู้บริหารของบริษัท   0.8077   0.9204  
เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  0.8918    
ไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  0.8880    
มีความโปร่งใสในการกําหนดนโยบาย  0.9195    
มีความรับผิดชอบหากบริหารผิดพลาด  0.8953    
คุณมีมุมมองต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท   0.7941   0.9126  
ข้อมูลท่ีเปิดเผยมีเพียงพอต่อการตัดสินใจ  0.9086    
เปิดเผยในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  0.8885    
ไม่มีผู้ทราบข้อมูลล่วงหน้า  0.8632    
มีความน่าเชื่อถือ  0.9035    
คุณมีมุมมองต่อข้อมูลกําไรของบริษัท   0.8339   0.9335  
จัดทําโดยผู้ทําบัญชีท่ีเชื่อถือได้  0.9214    
ได้รับการตรวจสอบจากบริษัทสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได้  0.9180    
ตรงกับกําไรท่ีเกิดข้ึนจริง  0.9176    
สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้จริง  0.8954    
หากบริษัทรายงานว่ามีผลกําไรดี   0.8983   0.8867  
ให้ความสนใจเลือกลงทุนในบริษัทน้ี  0.9478    
มีความต้ังใจเลือกซ้ือหุ้นของบริษัทนี้  0.9478     

มาตรวัดดังกล่าวข้างต้น ท้ังหมดได้ผ่านการทดสอบความเชื่อถือได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก  (Principle Component Analysis : PCA) และการวิเคราะห์ Cronbach Alpha ดัง
แสดงในตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของมาตรวัดท้ังหมด 
พบว่าค่า Factor Loading และร้อยละของความแปรปรวนรวม (%Total Variance) ของคําถามทุกข้อสําหรับปัจจัยทุก
ด้าน มีค่าสูงกว่า 0.7 ท้ังหมด ซ่ึงสะท้อนว่าปัจจัยท้ังหมดสามารถวัดได้มาตรวัดของแบบสอบถามนี้ได้เป็นอย่างดี เชื่อถือได้ 

ผลการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของมาตรวัดจากค่า Cronbach Alpha ของทุกปัจจัย พบว่า มี
ค่าสูงกว่า 0.7 ท้ังหมด ทําให้สรุปได้ว่า มาตรวัดของแบบสอบถามท้ังหมด มีการตอบที่สอดคล้องกันทุกปัจจัย ซ่ึงสะท้อน
ว่าข้อคําถามท้ังหมดสามารถวัดปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกันและเชื่อถือได้อย่างดี 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการทดสอบสมมุติฐานตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ดําเนินการ

วิเคราะห์โดยการดําเนินการทดสอบด้วยวิธี Independent Sample t-test สําหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 กลุ่ม และ ONE Way ANOVA สําหรับการทดสอบมากกว่า 2 กลุ่ม และการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 
ดําเนนิการทดสอบด้วยการหาค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ได้จากการสุ่มนักลงทุนท่ีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถ

จําแนกตามธนาคารที่สํารวจ 2 ธนาคาร ลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างได้ ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามบริษัท ลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะการลงทุน 
 

รายการ จํานวน ความไว้วางใจ
กรรมการ 

ความไว้วางใจ
ผู้บริหาร 

มุมมองการ
เปิดเผยข้อมูล 

มุมมอง 
คุณภาพกําไร 

ความสนใจ 
ลงทุน 

ธนาคาร             
KKP 272  0.6147   0.6183   0.6108    0.6468   0.6108   

TISCO 272  0.6241   0.6312   0.6128    0.6553   0.6273   

t-test  0.4835   0.6677     0.1130     0.4674     0.8187   

เพศ                   

ชาย 218  0.6087   0.6213   0.6035    0.6508    0.6078   

หญิง 326  0.6265   0.6271   0.6173    0.6513    0.6265   

t-test   0.8997   0.2967     0.7412      0.0249      0.9088   

อายุ                    

18 – 25 ปี 66  0.5170   0.5256   0.5322    0.5777    0.5644   

26 – 30 ปี 68  0.5938   0.6131   0.6140    0.6489    0.6121   

31 -  40 ปี 154  0.6136   0.6084   0.5909    0.6327    0.6071   

41 -  50 ปี 124  0.6835   0.6714   0.6588    0.6961    0.6542   

51 – 60 ปี 114  0.6299   0.6645   0.6425    0.6683    0.6338   

60 ปีขึ้นไป 18  0.6319   0.6007   0.5556    0.6667    0.6111   

F-test   5.0955  *** 4.7559  ** 4.1834  ***   3.1657  ***   1.4532   

สถานภาพ                   

โสด 236  0.6261   0.6319   0.6316    0.6650    0.6377   

สมรส 262  0.6255   0.6365   0.6073    0.6553    0.6164   

หม้าย/หย่า 46  0.5503   0.5217   0.5353    0.5557    0.5380   

F-test   2.3387  * 5.3974  ** 4.0806  **   5.2983  ***   3.5084  **  

รายได้                   

น้อยกว่า 5
่

244  0.6073   0.6245   0.6176    0.6621    0.6306   

5 หม่ืน – 1 228  0.6373   0.6297   0.6168    0.6461    0.6124   

1 แสน – 2 40  0.5453   0.5766   0.5500    0.5953    0.5563   

2 แสน – 5 18  0.7049   0.6632   0.6389    0.7118    0.6597   
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

รายการ จํานวน ความไว้วางใจ
กรรมการ 

ความไว้วางใจ
ผู้บริหาร 

มุมมองการ
เปิดเผยข้อมูล 

มุมมอง 
คุณภาพกําไร 

ความสนใจ 
ลงทุน 

มากกว่า 5 14  0.6384   0.6384   0.5714    0.6205    0.6518   

F-test   2.2760  * 0.6305      1.1147      1.3348      1.1062   

การศึกษา                   

ต่ํากว่าปริญญา 32  0.5781   0.5840   0.5918    0.6191    0.6484   

ปริญญาตรี 338  0.6202   0.6178   0.6093    0.6413    0.6154   

สูงกว่าปริญญา 174  0.6254   0.6458   0.6203    0.6760    0.6207   

F-test   0.5898   1.4582     0.3028      1.9346     0.2933  

มูลค่าปัจจุบันของพอร์ทหุ้น                   

น้อยกว่า 5หม่ืน 206 0.6198   0.6292   0.6247    0.6626    0.6335   

5 หม่ืน – 5 192 0.6107   0.6175   0.6100    0.6475    0.6230   

5 แสน – 1ล้าน 70 0.5848   0.6063   0.5705    0.6196    0.5839   

1 ล้าน – 5 44 0.6122   0.5938   0.5938    0.6080    0.5483   

5 ล้าน– 10 22 0.7500   0.7386   0.6903    0.7301    0.6705   

10ล้าน–50ล้าน 10 0.7625   0.6875   0.5750    0.7188    0.6875   

F-test  2.6813  **  1.6151   1.4023      1.6303     1.6592   

ประสบการณ์ลงทุน                   

น้อยกว่า 1 ปี 164 0.5991   0.6044   0.6010    0.6460    0.6082   

1 – 5 ปี 222 0.6258   0.6287   0.6188    0.6582    0.6273   

5 - 10 ปี 106 0.5920   0.6173   0.6002    0.6203    0.6097   

มากกว่า 10 ปี 52 0.7115   0.6875   0.6394    0.6995    0.6370   

F-test 3.9293  ***  1.8703     0.6138      1.7743      0.3606    

ประเภทนักลงทุน                     

ระยะสั้น 238 0.6410   0.6547   0.6397    0.6757    0.6523   

ระยะกลาง 186 0.6294   0.6179   0.6055    0.6458    0.6015   

ระยะยาว 120 0.5609   0.5760   0.5661    0.6104    0.5802   

F-test  5.3190  ***  5.0941  ***  4.9400  ***   3.9093  **   4.5800  **  

รูปแบบการลงทุน                     

เน้นคุณค่า 238 0.6158   0.6392   0.6218    0.6686    0.6413   

เน้น 108 0.6291   0.6094   0.6013    0.6169    0.6181   

เน้นท้ังสองแบบ 198 0.6184   0.6158   0.6054    0.6487    0.5928   

F-test  0.1289      0.8993      0.4833      2.2392      2.3005   

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.1  ** มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  *** มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

ผลจากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มนักลงทุนตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 
ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีพอร์ทการลงทุนโดยส่วนใหญ่ต่ํากว่า 5 หม่ืนบาท มีประสบการณ์การลงทุน
ประมาณ 1-5 ปี และโดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนระยะสั้น 
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การทดสอบสมมุติฐานว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละกลุ่มจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความ
แตกต่างกันหรือไม่ โดยวิเคราะห์โดยการทดสอบสองตัวแปร (Bivariate Analysis) พบว่า เพศ และระดับการศึกษาที่
ต่างกันไม่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการรับรู้คุณภาพกําไรและความสนใจลงทุนฯ  

ในขณะท่ีอายุท่ีต่างกันส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพกําไรและความสนใจลงทุนฯ ในทุกปัจจัยอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ยกเว้นความสนใจในการลงทุนฯ โดยช่วงอายุ 41-50 ปี เป็นช่วงอายุท่ีให้ความสําคัญกับท้ัง 4 ปัจจัย
มากท่ีสุด  

สําหรับสถานภาพการสมรส ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพกําไรและความสนใจลงทุนฯ ในทุกปัจจัยอย่างมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ 0.01, 0.05 และ 0.1 โดยคนโสดและสมรสจะให้ความสําคัญกับทุกปัจจัยมากกว่าคนท่ีเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง 
และรายได้ มูลค่าปัจจุบันของพอร์ทหุ้น ประสบการณ์ลงทุน ท่ีต่างกันส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพกําไรและความสนใจลงทุน
ฯ ด้านความไว้วางใจต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 0.05 และ 0.1 โดยคนท่ีมีรายได้ 
มูลค่าของพอร์ทหุ้น และประสบการณ์ท่ีสูงจะให้ความสําคัญกับความไว้วางใจต่อคณะกรรมการบริหารมากเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ประเภทนักลงทุนท่ีต่างกันส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพกําไรและความสนใจลงทุนฯ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 
0.05 โดยนักลงทุนระยะสั้นให้ความสําคัญกับการรับรู้คุณภาพกําไรมากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทําการประยุกต์แบบจําลองโครงสร้างตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย ตามรูปท่ี 1 จํานวน 5 

องค์ประกอบ เพ่ือทดสอบทฤษฎี และประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงเหตุผลว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน เพ่ือหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของดัชนีวัดความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณภาพกําไรของนักลงทุนต่อ
หลักทรัพย์ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Correlation Coefficient)  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แบบจําลองตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย มี
ความสอดคล้องกันในองค์ประกอบท่ี  1) มุมมองความไว้วางใจต่อคณะกรรมการบ ริษัท (Perceived Board 
Trustworthiness) 2) มุมมองความไว้วางใจต่อผู้บริหาร(Perceived CEO Trustworthiness) 3) มุมมองต่อการเปิดเผย
ข้อมูล(Perceived Information Disclosure) 4) การรับรู้คุณภาพกําไร (Perceived Earning Quality) และ 5) ความ
สนใจลงทุน (Investment Intention) ของบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.1  ** มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  *** มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 
 

รูปที่ 2 ดัชนีวัดความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณภาพกําไรของนักลงทุนต่อหลักทรัพย์ 
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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+0.8800*** 
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ผลข้างต้น สะท้อนตามกรอบแนวคิดว่า จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 544 คน มีมุมมองของนักลงทุนท่ี
มีต่อความไว้วางใจต่อคณะกรรมการบริษัท (Perceived Board Trustworthiness) มีผลในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ต่อมุมมองความไว้วางใจต่อผู้บริหาร (Perceived CEO Trustworthiness) ของนักลงทุน ในขณะท่ีปัจจัยท้ังสอง
ปัจจัยนี้ส่งผลในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อมุมมองของนักลงทุนต่อการเปิดเผยข้อมูล(Perceived Information 
Disclosure) ของบริษัท ซ่ึงส่งผลต่อเนื่องในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อการรับรู้คุณภาพกําไร (Perceived Earning 
Quality) ของนักลงทุน เม่ือนักลงทุนมีการรับรู้ท่ีดีต่อคุณภาพกําไรก็ส่งผลในทางบวกต่อความสนใจในการลงทุน 
(Investment Intention) ในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผล 
การศึกษานี้ พบว่าปัจจัยด้านมุมมองของนักลงทุนท่ีมีต่อการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจะส่งผลต่อการรับรู้

คุณภาพกําไรของบริษัท โดยเร่ิมต้นจากมุมมองต่อความเป็นอิสระและความไว้วางใจได้ของคณะกรรมการบริษัท และ
มุมมองต่อความเป็นมืออาชีพและความไว้วางใจได้ของคณะผู้บริหารของบริษัท จะส่งผลต่อมุมมองความโปร่งใสของการ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ท่ีสามารถสร้างการรับรู้ท่ีดีต่อคุณภาพกําไร ซ่ึงจะส่งผลต่อเนื่องไปยังความสนใจในการลงทุน
หลักทรัพย์นั้น ๆ 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาของงานวิจัยของ ไพริน ใจทัด (2555). ท่ีพบว่า การแยกระหว่างบุคคล

ท่ีดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการจัดการ
กําไร หากคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอิสระจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน การกําหนดนโยบายท่ี
เหมาะสมของบริษัท และมีผู้บริหารท่ีทํางานโดยปราศจากข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ Ferris, D. G., Francis, S. L., 
Dickman, E. D., Miler-Miles, K., Waller, J. L., & McClendon, N. (2006). ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทเป็น
การคานอํานาจภายในบริษัทท่ีส่งผลต่อการกํากับกิจการท่ีดีของบริษัท รวมท้ังสอดคล้องกับคําอธิบายของ Fama, E.F., & 
Jensen, M.C. (1983). ท่ีว่าคณะกรรมการบริษัทเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการกํากับกิจการท่ีดีของบริษัท หาก
ผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันจะส่งผลเสียทําให้คณะกรรมการมีความเป็นอิสระลดลง ซ่ึงใน
งานวิจัยนี้ พบว่า มุมมองต่อความไว้วางใจของนักลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท มีผลต่อมุมมองของความไว้วางใจได้ของ
คณะผู้บริหารและมุมมองต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

นอกจากนี้ มุมมองต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดการรับรู้คุณภาพกําไรของ
บริษัท ซ่ึงเป็นผลท่ีสอดคล้องกับการศึกษาของ ปาลวี เชาว์พานิช (2549) ท่ีพบว่า ตลาดหลักทรัพย์มีการกําหนดให้บริษัท
ท่ีจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลข้ันต่ําในรายงานประจําปี และให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาการเปิดเผยข้อมูลท่ี
ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงิน สุวรรณ หวังเจริญเดช (2547). หัวใจสําหรับการรายงานทางการเงินข้ึนอยู่กับ
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนตรงตามประเด็นและเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจแก่
ผู้ใช้  Wallace, R.S.O. (1998). พบว่ากลุ่มนักลงทุนท่ีใช้ข้อมูลให้คะแนนความสําคัญกับข้อมูลในงบการเงิน โดยเน้นท่ี
ระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในระดับท่ีเหมาะสมจะทําให้นัก
ลงทุนมีความเชื่อม่ันต่อบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงงานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านมุมมองต่อคุณภาพกําไรของ
นักลงทุน มีผลต่อความสนใจในการลงทุนในหุ้นของบริษัท เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพจะจูงให้นักลงทุนมา
สนใจหลักทรัพย์ของบริษัทมากข้ึน  
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ความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการของธุรกิจธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์ 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์
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จุฑารัตน์  ทองพูล, ศิริพงษ์  สีใสไพร 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
Jutarat  Tthongpul, Siripong  Seesaiprai 

College of Innovation Management, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการของธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (2) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และความภักดีของผู้รับริการธุรกิจธนาคารใน
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ระหว่างสาขาท่ีเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า และสาขาปกติ  
  วิธีการสํารวจ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จํานวน 899 ตัวอย่าง จากผู้ใช้บริการธนาคารธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรทวินาม 
(Bivariate Analysis) ประกอบด้วย t-test, F-test และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation)  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สูงกว่า 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  2) มุมมองความคาดหวัง มุมมองคุณภาพมุมมองคุณค่า และภาพลักษณ์ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 3)ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลดังกล่าว
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้รับบริการท่ีเกิดความพึงพอใจในการให้บริการจะเกิดความจงรักภักดีต่อธนาคาร ทําให้กลับมาใช้
ซํ้าและมีการบอกต่อผู้อ่ืน 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การให้บริการ, ธนาคาร  
 

ABSTRACT 
 
  This research aims (1) to study the overall satisfaction in serving the business banking,  
the Stock Exchange of Thailand Commercial Bank Co., Ltd. (Thailand) Bank of Thailand (SET), Bangkok 
Bank Public Company Limited, Bank of Thailand (SET), (2) to study the factors affecting customer 
satisfaction, and the loyalty of the recipient's business banking market case studies exchange of 
Thailand (Thailand), Kasikorn Bank (Thailand), Bangkok Bank Public Company Limited, Bank of 
Thailand (AOT) between branches opened within the mall, and regular field, and (3) to compare the 
satisfaction in the service of the Bank of Thailand (Thailand) Bank of Thailand (SET) Tana. Carbon Co., 
Ltd. (Thailand) Bank of Thailand (AOT) between the branches open within the malls and stores. 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 88 |



 The data were gained from 460 samples from users of banking services, the Bank of Thailand 
(Thailand), Kasikorn Bank (Thailand), Bangkok Bank Public Company Limited, Bank of Thailand (SET) to 
answer a questionnaire information by analyzing binomial variables (Bivariate Analysis) consists of T-
test, F-test Correlation and Analysis (Correlation).  
 Results showed that: 1) the client was satisfied with the services of the Bank of Thailand 
(SET) higher than the Bank of Thailand (Thailand), Bangkok Bank Public Company Limited, Bank of 
Thailand (SET) at the statistical significance level, 2) expectations for quality, value and view the 
image associated with customer satisfaction at the Statistical significance, and 3) the satisfaction of 
the clients, and complaints of patients were associated to a relationship with fidelity at the statistical 
significance. The results can be analyzed that the client's satisfaction in service to their loyalty to the 
bank leads to reuse and telling others.  
Keywords: Satisfaction, Service, Banking 
 

บทนํา 
 
  (Makoto USUI, 2009) ซ่ึงธุรกิจธนาคารก็เป็นธุรกิจบริการอีกหนึ่งธุรกิจท่ีความพึงพอใจในการให้บริการเป็น
สิ่งสําคัญในการบริหารงานความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้าอาจเกิดจากปัจจัยในด้านต่าง ๆ อาทิมุมมองและ
ประเมินคุณค่า ความคาดหวังในการให้บริการ คุณภาพของสินค้าและการบริการ  แต่ในเมื่อลูกค้าลูกค้าไม่พึงพอใจใน
สินค้าและบริการในด้านลบก็ก่อให้เกิดการร้องเรียน การยกเลิกใช้สินค้านั้นซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อธนาคาร ความเชื่อม่ันและ
ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลง แต่เม่ือลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านบวกจะก่อให้เกิดความ
จงรักภักดีในตราสินค้าส่งผลดีต่อธนาคาร ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าสูงข้ึน  
  การเปิดให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ภายในห้างสรรพสินค้านับเป็นกลยุทธ์ใหม่และเป็นกลยุทธ์เชิงรุกท่ีนับว่า
น่าสนใจศึกษา เพราะการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธนาคารพาณิชย์จากสาขาปกติ  เป็นการบริการยุคใหม่ท่ี
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น โดยการเปิดสาขาภายในห้างสรรพสินค้าท่ีเปิดให้บริการเวลาเดียวกับทาง
ห้างสรรพสินค้า คือ ประมาณ 10.30 – 20.00  น. และเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ท่ีเปิดสาขา
ภายในห้างสรรพสินค้าได้รับความสนใจจากลูกค้าของธนาคารเป็นอย่างสูง เพราะสะดวกการเข้ามาใช้บริการ และยังเปิด
ให้บริการช่วงเวลาท่ีมากกว่าสาขาปกติอีกด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการเปิดทําการใน
ห้างสรรพสินค้าและสาขาปกติ เพ่ือรองรับต่อความต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเป็นกลยุทธ์ในการให้บริการของธุรกิจท่ี
จะช่วยกระตุ้นยอดขายของธุรกิจ 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารต่างๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 21.80 พึงพอใจ การ
ให้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ มากท่ีสุด รองลงมา ร้อยละ 19.57 ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 14.86 ธนาคารกสิกรไทย 
ร้อยละ 14.15 ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 8.01 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร้อยละ 5.69 
ธนาคารออมสิน ร้อยละ 4.27 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร้อยละ 3.38 ธนาคารทหารไทย  ร้อยละ 0.45 พึงพอใจท่ีมีต่อการ
ให้บริการของธนาคารอ่ืน ๆ และธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย บริการดีเท่า ๆ กันหมดทุกธนาคาร 
ร้อยละ 1.16 ไม่พึงพอใจธนาคารใดเลย นิด้าโพล (2560) 
 ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการของธุรกิจ
ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแบบจําลอง ACSI  
เพ่ือท่ีธนาคารต่าง ๆ อาจจะนําผลการวิจัยท่ีได้รับไปพิจารณาใช้ประกอบการพัฒนาธนาคารของตนเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการพร้อมท้ังเป็นการสร้างความม่ันใจ ความเชื่อม่ัน 
และรองรับต่อการให้บริการทางด้านการเงินของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโดยรวมในการ
ให้บริการของธุรกิจธนาคาร ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และความภักดีของผู้รับริการธุรกิจธนาคาร และเพ่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคาร ระหว่างสาขาท่ีเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า และสาขา
ปกติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการของธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา ธนาคาร                  
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และความภักดีของผู้รับริการธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีขันธ์ ระหว่างสาขา
ท่ีเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า และสาขาปกติ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
  วิธีการวิจัยนี้ ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และดําเนินการวิจัยโดยวิธีการสํารวจข้อมูลจากผู้ใช้บริการธุรกิจ
ธนาคาร 
 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ต้องการศึกษาต้องศึกษาความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการของธุรกิจธนาคารในตลาด
หลักทรัพย์กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างสาขาท่ีเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า 
และสาขาปกติ 

ขอบเขตประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้า
ท่ีมาใช้บริการธุรกิจธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาเฉพาะลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ระหว่าง
สาขาท่ีเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า และสาขาปกติ 
  ขอบเขตด้านเวลา  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย                      
ปีการศึกษา 2560 
 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

ในการศึกษาความพึงพอใจของการบริการ  (ACSI (American Customer Satisfaction ACSI) มีปัจจัย 3 
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริการ 3 ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(Customer Satisfaction) คือ มุมมองความคาดหวังต่อการให้บริการ (Customer Expectation) มุมมองคุณภาพของ
การให้บริการ (Perceived  Quality) และมุมมองคุณค่าของของการบริการ (Perceive Value) นอกจากน้ันยังมีอีก 2 
ปัจจัยท่ีเป็นผลจากความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) คือการร้องเรียนจากลูกค้า (Customer 
Complaints) และความจงรักภักดีในสินค้าและบริการ (Customer Loyalty) สอดคล้องกับ Fornell, C.F., Johnson, 
M.D., Anderson, E.W., Cha, J., & Bryant, B.E. (1996).  โดยแนวคิดนี้ ได้ มีงานวิจัย ท่ี ใช้แบบจําลองของ ACSI                        
มาวัดความพึงพอใจ ของการบริการหลายงานวิจัย และฉัฐสุรีย์ สิทธิทรัพย์ไพศาล (2558) ได้อธิบายว่า ความคาดหวังของ
ลูกค้า คุณภาพของสินค้าและบริการ รวมไปถึงคุณค่าของสินค้าและบริการ นั้นเป็นปัจจัยท่ีส่งผลเชิงบวก ต่อความ                  
พึงพอใจของลูกค้า (Positive Direct Effect) และเม่ือลูกค้ามีความพึงพอใจในเชิงบวกก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความ
จงรักภักดี (Customer  Loyalty) ต่อสินค้าและบริการ และหากลูกค้านั้นเกิดความไม่พึงพอใจจากการใช้สินค้าและ
บริการก็จะนํ ามาสู่ การร้องเรียน  (Customer Complaints) จากการใช้สินค้ าและบริการได้  สอดคล้องกับ                       
ภัณฑิรา สุขสมนิรันดร  (2558) และนอกจากความคาดหวังในบริการ คณุภาพบริการ คุณค่าของบริการ เรายังพบว่ามีอีก 
1 ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ คือการมีภาพลักษณ์ของบริษัทก็ยังส่งผลต่อความพึงพอใจซ่ึงสอดคล้องกับ Lewis, 
Spencer  (2005) กล่าวว่า ชื่อเสียง คือ มูลค่าโดยรวม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างเป็นรูปธรรมให้กับองค์กร โดยมาจาก
การรับรู้จากภาพลักษณ์ท่ีองค์กรสื่อสารออกไปอย่างต่อเนื่อง และพ้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคล ท่ีมีต่อ    
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สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ซ่ึงข้ึนอยู่กับประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆที่บุคคลๆนั้นได้ประสบมา ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
ประยุกต์ใช้ ACSI Model โดยมีการเพ่ิมภาพลักษณ์ขององค์กรดังแสดง ในรูปท่ี 1      

 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการธนาคาร 

 
 ตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยโดยเริ่มต้นจากความคาดหวังต่อการบริการของธนาคาร (Customer 
Expectation) เป็นปัจจัยเร่ิมต้นท่ีกําหนดท่ีส่งผลต่อมุมมองคุณภาพในการให้บริการ (Perceived Quality) และทั้งสอง
ปัจจัยนี้ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังมุมมองคุณค่าการให้บริการของธุรกิจธนาคาร (Perceive Value) ท่ีจะสะท้อนถึงความ
คุ้มค่าของเงินและเวลาท่ีผู้บริการได้รับ (Perceive Value) โดยปัจจัยท้ังสามจะส่งผลต่อเนื่องไปยังความพึงพอใจโดยรวม
ของบริการของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ (Customer Satisfaction) หากผู้รับบริการธนาคารมีความพึงพอใจต่อการ
บริการของธนาคารก็จะส่งผลให้เกิดความภักดีต่อการบริการของธนาคารจากผู้รับบริการ (Customer Loyalty) แต่หาก
ผู้รับบริการธนาคารไม่เกิดความพึงพอใจก็จะทําการร้องเรียน (Customer Complaints) ซ่ึงผส่งลต่อความภักดีต่อ
ธนาคาร อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ของธนาคารที่ส่งผลต่อมุมมองคุณภาพของการบริการ มุมมองคุณค่าของการบริการ
ความพึงพอใจในการบริการของธนาคาร 
 สมมติฐานของการวิจัย 

 h1 : ความคาดหวังในการให้บริการของธุรกิจธนาคารมีผลกระทบทางบวกต่อมุมมองทางด้านคุณภาพการให้บริการ 
 h2: คุณภาพในการให้บริการของธุรกิจธนาคารมีผลกระทบทางบวกต่อมุมมองทางด้านคุณค่าการให้บริการ 
 h3 : ความคาดหวังในการให้บริการของธุรกิจธนาคาร มีผลกระทบทางบวกต่อมุมมองทางด้านคุณค่าการให้บริการ 
 h4: คุณภาพในการให้บริการของธุรกิจธนาคารมีผลกระทบทางบวกต่อมุมมองทางด้านความพึงพอใจการให้บริการ 
 h5 : คุณค่าในการให้บริการของธุรกิจธนาคารมีผลกระทบทางบวกต่อมุมมองทางด้านความพึงพอใจการให้บริการ 
  h6 :ความคาดหวังในการให้บริการของธุรกิจธนาคารมีผลกระทบทางบวกต่อมุมมองทางด้านความพึงพอใจให้บริการ 

h7: ภาพลักษณ์ของธนาคาร มีผลกระทบทางบวกต่อต่อมุมมองคุณภาพในให้บริการ 
h8: ภาพลักษณ์ของธนาคาร มีผลกระทบทางบวกต่อต่อมุมมองความพึงพอใจในให้บริการ 
h9 :ความพึงพอใจในการให้บริการของธุรกิจธนาคาร มีผลกระทบทางลบต่อการแนะนําในการให้บริการ 
h10: ความพึงพอใจในการให้บริการของธุรกิจธนาคารมีผลกระทบทางบวกต่อความจงรักภักดีในการให้บริการ 
h11: การร้องเรียนการให้บริการของธุรกิจธนาคาร มีผลกระทบทางลบต่อความจงรักภักดีในให้บริการ 

 กลุ่มตัวอย่าง  
ธนาคาร สาขาในห้างสรรพสินค้า สาขาปกติ รวม 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 152 58 210 
ธนาคารกสิกรไทย 175 100 275 
ธนาคารกรุงเทพ 138 82 220 
ธนาคารกรุงเทพ 129 65 194 

รวม 594 305 899 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2560 
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  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  วิธีการวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) โดยใช้การเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation) ของปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการธนาคาร แบบสอบถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 
1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ ใช้การวัดเป็นแบบมาตราวัด 
Likert Scale เพ่ือวัด ความคาดหวังของการรับบริการ คุณภาพในการบริการ คุณค่าของการในการรับบริการ 
ภาพลักษณ์ของธนาคารความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ การร้องเรียนของลูกค้า และความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีใช้บริการ
ธนาคาร  ท่ีให้บริการในห้างสรรพสินค้า  และสาขาปกติ  ตามกรอบแนวคิดแบบจําลองของงานวิจัย ซ่ึงมาตรวัดดังกล่าว
ได้ผ่านการทดสอบและเชื่อถือได้โดยการวิเคราะห์ (Factor Analysis) ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principal  
Component  Analysis : PCA) และการวิเคราะห์ Cronbach  Alpha จากธนาคารท้ัง 4 ธนาคาร  
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ (Factor Analysis) และเชื่อถือได้ (Reliability) ขอมาตรวัดท้ังหมด 
พบว่า ค่า Factory Loading โดยส่วนใหญ่ มีค่าสูงกว่า 0.7 ถือว่ามาตรวัดข้อคําถามดีเท่าท่ีควรและร้อยละของความ
แปรปรวนรวม (% Total Variance) ของข้อคําถามปรากฏว่าคําถามด้านภาพลักษณ์ ด้านความภักดีของลูกค้า  มีค่าสูง
กว่า 0.7 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าข้อคําถามใน 2 ด้านนี้ดีเท่าท่ีควร เชื่อถือได้ แต่ในส่วนของข้อคําถามในด้านความคาดหวังของ
ลูกค้า ด้านมุมมองต่อคุณภาพการบริการ ด้านมุมมองต่อคุณค่าในการบริการ ด้านความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านการ
ร้องเรียนของลูกค้า มีค่าตํ่ากว่า 0.7 ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่าข้อคําถามดีพอใช้ได้ พอเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง 
  ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของมาตราวัดจากค่า (Cronbach  Alpha) ของข้อคําถาม   
ด้านความคาดหวังของลูกค้า ด้านมุมมองต่อคุณภาพการบริการ ด้านคุณค่าการบริการ ด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร ด้าน
ความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านการร้องเรียน ความภักดีต่อองค์กร มีค่าสูงกว่า 0.7 สรุปได้ว่ามาตราวัดของข้อคําถามท้ัง 
7 ปัจจัย  มีการตอบท่ีสอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่าเป็นข้อคําถามท่ีสามารถวัดปัจจัยต่าง ๆได้ดี และเชื่อถือได้  
 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์ปจัจัย (Factor Analysis) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามธนาคารไทยพาณชิย์ จํากัด 
(มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)   ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

Items Factor 
Loading 

% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation)  0.78 0.85 
ความสะดวกรวดเร็ว 0.88   
ความถูกต้องแม่นยํา 0.86   
ความปลอดภัย 0.89   
มุมมองต่อคุณภาพบริการ (Perceived Quality)  0.74 0.88 
ความม่ันคงทางการเงิน 0.90   
ความนา่เชื่อถือ 0.85   
ระบบท่ีปลอดภัย 0.83   
ได้รับมาตรฐาน 0.86   
มุมมองต่อคุณค่า (Perceived Value)  0.63 0.70 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 0.84   
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 0.79   
ความผิดพลาดหรือบกพร่อง 0.75   
ความพึงพอใจต่อบริการ (Customer Satisfaction)  0.92 0.95 
ความสะดวก 0.83   
ความรวดเร็ว 0.95   
ความถูกต้องแม่นยํา 0.95   
ความปลอดภัยของการบริการ 0.96   
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Items Factor 
Loading 

% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ภาพลักษณ์ของธนาคาร  0.67 0.83 
การให้ความสําคญักับผู้รับบริการ 0.82   
การแต่งกายของพนักงาน 0.79   
สถานท่ีตั้งสภาพแวดล้อมสะอาดเหมาะสม ปลอดภัย 0.82   
การแนะนําการให้บริการ  0.68 0.77 
โอกาสท่ีท่านจะบอกปัญหาน้ันไปยังผู้บริการธนาคารหรือผู้เกี่ยวข้อง 0.86   
โอกาสท่ีท่านจะบอกปัญหาน้ันไปยังคนท่ีท่านรูจ้ัก 0.82   
โอกาสท่ีท่านจะบอกปัญหาน้ันไปยังสาธารณะให้รับรู้ 
 

0.79   
ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty)  0.77 0.70 
ในคร้ังต่อไปคณุจะใช้บริการซํ้า 0.87   
คุณแนะนําให้ผู้อ่ืนมาใชบ้ริการ 
 

0.87   
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการทดสอบสมมุติฐานตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ดําเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดด้วยวิธีสหสัมพันธ์ (Correlation) 
 
ผลการวิจัย 
 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ได้จากการสุ่ม ตัวอย่างผู้มารับบริการธนาคาร (สาขาในห้างสรรพสินค้าและสาขา

ปกติ) โดยสามารถจําแกตามธนาคารที่สํารวจ 4 ธนาคาร ลักษณะส่วนบุคคลและการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างได้       
ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ธนาคาร ลักษณะ

ประชากร 
จํานวน คาดหวัง คุณภาพ คุณค่า พึงพอใจ แนะนํา ภาพลักษณ ์ ความภักด ี

 ธนาคาร         
ไทยพาณิชย์ 210 0.86 0.87 0.85 0.86 0.23 0.85 0.87 
กสิกรไทย 275 0.90 0.89 0.89 0.86 0.26 0.86 0.90 
กรุงเทพ 220 0.90 0.91 0.88 0.86 0.24 0.88 0.88 
กรุงไทย 194 0.85 0.84 0.84 0.84 0.26 0.85 0.88 
สถานท่ีต้ัง          
ไทยพาณิชย ์ ในห้างสรรพสินค้า 152 0.86 0.86 0.84 0.85 0.23 0.84 0.86 
กสิกรไทย ในห้างสรรพสินค้า 175 0.91 0.90 0.90 0.87 0.26 0.86 0.90 
กรุงเทพ ในห้างสรรพสินค้า 138 0.92 0.92 0.89 0.87 0.22 0.89 0.90 
กรุงไทย ในห้างสรรพสินค้า 129 0.84 0.83 0.82 0.83 0.26 0.84 0.88 
 เพศ         
ไทยพาณิชย ์ ชาย 111 0.86 0.85 0.83 0.85 0.23 0.85 0.86 
กสิกรไทย หญิง 164 0.90 0.89 0.89 0.87 0.26 0.87 0.90 
กรุงเทพ หญิง 175 0.90 0.91 0.87 0.86 0.23 0.87 0.88 
กรุงไทย หญิง 117 0.87 0.88 0.86 0.85 0.28 0.86 0.89 
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ธนาคาร ลักษณะ
ประชากร 

จํานวน คาดหวัง คุณภาพ คุณค่า พึงพอใจ แนะนํา ภาพลักษณ ์ ความภักด ี

อายุ         
ไทยพาณิชย์

์
31-40 ปี 97 0.85 0.85 0.84 0.85 0.23 0.83 0.85 

กสิกรไทย 41-50ปี 84 0.90 0.90 0.90 0.88 0.26 0.87 0.91 
กรุงเทพ 20-30 ปี 144 0.89 0.89 0.86 0.85 0.23 0.86 0.86 
กรุงไทย 31-40 ปี 69 0.85 0.83 0.83 0.83 0.29 0.83 0.86 
 สถานภาพ         
ไทยพาณิชย์

์
สมรส 133 0.86 0.87 0.85 0.86 0.23 0.86 0.87 

กสิกรไทย สมรส 144 0.89 0.87 0.89 0.85 0.26 0.84 0.89 
กรุงเทพ โสด 154 0.89 0.89 0.85 0.84 0.24 0.86 0.86 
กรุงไทย สมรส 115 0.84 0.82 0.82 0.83 0.26 0.84 0.87 
 การศึกษา         
ไทยพาณิชย์

์
กําลังศึกษา ปตรี/ป ตรี 106 0.87 0.87 0.85 0.86 0.24 0.86 0.88 

กสิกรไทย กําลังศึกษา ปตรี/ป ตรี 130 0.91 0.90 0.89 0.87 0.27 0.88 0.90 
กรุงเทพ กําลังศึกษา ปตรี/ป ตรี 165 0.89 0.90 0.87 0.85 0.23 0.87 0.86 
กรุงไทย กําลังศึกษา ปตรี/ป ตรี 114 0.86 0.85 0.85 0.85 0.26 0.85 0.89 
 อาชีพ         
ไทยพาณิชย์

์
พนักงานริษัท 60 0.86 0.86 0.86 0.87 0.24 0.83 0.89 

กสิกรไทย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานของรัฐ 

74 0.93 0.92 0.89 0.88 0.29 0.89 0.90 

กรุงเทพ รับราชการ/รัฐวสาหกิจ
พนักงานของรัฐ 

142 0.90 0.89 0.86 0.85 0.22 0.86 0.86 

กรุงไทย ธุรกิจส่วนตัว 51 0.83 0.82 0.83 0.82 0.24 0.83 0.87 
 รายได้         
ไทยพาณิชย์

์
30,001-50,00 บาท 85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.22 0.84 0.87 

กสิกรไทย 30,001-50,00 บาท 104 0.90 0.88 0.91 0.86 0.26 0.85 0.91 
กรุงเทพ ตํ่ากว่า 20,0000 บาท

[  
124 0.89 0.88 0.86 0.83 0.23 0.85 0.85 

กรุงไทย 20,001-30,00 บาท 60 0.84 0.83 0.82 0.81 0.28 0.84 0.88 
ความถ่ีใช้บริการ/เดือน         
ไทยพาณิชย์

์
6-10 คร้ัง 100 0.86 0.87 0.85 0.86 0.21 0.85 0.86 

กสิกรไทย 6-10 คร้ัง 109 0.92 0.90 0.90 0.87 0.24 0.88 0.91 
กรุงเทพ 1-5 คร้ัง 92 0.90 0.89 0.86 0.85 0.23 0.86 0.87 
กรุงไทย 6-10 คร้ัง 102 0.83 0.82 0.83 0.82 0.26 0.82 0.88 
มูลค่าธุรกรรมท่ีใช้ประจํา         
ไทยพาณิชย์

์
10,001-15,000บาท 81 0.87 0.89 0.87 0.87 0.24 0.85 0.88 

กสิกรไทย 10,001-15,000บาท 88 0.93 0.91 0.92 0.88 0.23 0.88 0.93 
กรุงเทพ ตํ่ากว่า5,000 บาท 114 0.88 0.88 0.85 0.83 0.22 0.84 0.84 
กรุงไทย 10,001-15,000บาท 71 0.83 0.80 0.82 0.82 0.26 0.81 0.86 

 
จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ตัวแปรจําแนกตามลักษณะประชากร มีผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นธนาคารกรุงเทพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความคาดหวังในการให้บริการ ความคุ้มค่าในการ
ให้บริการ ความภักดีในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีการเลือกใช้บริการในห้างสรรพสินค้าท้ัง 4 ธนาคาร โดยธนาคารท่ี
มีผู้ ใช้บริการเลือกใช้บริการในห้างสรรพสินค้ามากท่ีสุด คือ ธนาคารกสิกรไทย มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านคุณค่าในการ
ให้บริการ ความภักดีในการให้บริการ โดยเพศท่ีใช้บริการมากท่ีสุดคือ เพศหญิงมีการใช้บริการธนาคารกรุงเทพมากท่ีสุด 
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มีความพึงพอใจในปัจจัยด้าน ความคาดหวังในการให้บริการ คุณภาพในการให้บริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้ใช้บริการ
มีอายุ 20-30 ปี มีการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ มากท่ีสุด ขณะท่ีธนาคารกสิกรไทย อายุ 41-50 ปี มีความพึงพอใจใน
การให้บริการในปัจจัยทุกด้าน  สถานภาพผู้ใช้บริการจากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการมากท่ีสุด มีสถานภาพโสด มีความพึง
พอใจในปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์ขององค์กรของธนาคารกรุงเทพ ผู้ใช้บริการท่ีมาใช้บริการมากทีสุด
ของทุกธนาคาร อยู่ในระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี /ปริญญาตรี โดยธนาคารกรุงเทพมีผู้มาใช้บริการ
มากท่ีสุด และธนาคารกสิกรไทยมีความพึงพอใจในทุกปัจจัย ซ่ึงอาชีพของผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการมากท่ีสุดคืออาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ เลือกใช้บริการธนาคารกรุงเพทมากท่ีสุดและธนาคารกสิกรไทย ได้รับความพึงพอใจ
ในทุกปัจจัย ผู้ใช้บริการท่ีมาใช้บริการธนาคารมากท่ีสุดมีรายได้ในไม่ต่ํากว่า 20,0000 บาท   ต่อเดือน เลือกท่ีจะใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพเนื่องจากคุณภาพในการให้บริการ และเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ด้วยปัจจัยทางด้านความ
คาดหวังในการให้บริการ คุณค่าในการให้บริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดีในการให้บริการ โดยมีความถ่ีในการ
ใช้บริการต่อเดือน ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จํานวน 6-10 คร้ังต่อเดือน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้าน
ความคาดหวังในการให้บริการ คุณภาพในการให้บริการ คุณค่าในการให้บริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร ความภักดีในการ
ให้บริการมีมูลค่าการทําธุรกรรมกับธนาคารกรุงเทพมากที่สุดในมูลค่า ต่ํากว่า 5,000 บาท และกับธนาคารกสิกรไทย 
มูลค่า 10,0.01-15,000 บาท มีความพึงพอใจในด้าน ความคาดหวังในการให้บริการ คุณค่าในการให้บริการ ความพึง
พอใจในการให้บริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร และความภักดีต่อการให้บริการ 
 เม่ือเปรียบเทียบการให้บริการของธนาคารตามสถานท่ีในห้างสรรพสินค้าและสาขาปกติจะเพบได้ว่าผู้ใช้บริการ
มีความ   พึงพอใจท่ีจะใช้บริการในสถานที่ตั้งท่ีสาขาในห้างสรรพสินค้ามากว่าสาขาปกติ ด้วยทางด้านเพศ  อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ความถ่ีในการใช้บริการ มูลค่าในการทําธุรกรรม ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีความพึง
พอใจในปัจจัยท่ีแตกต่างกันในด้านความคาดหวัง คุณภาพ คุณค่า ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์ขององค์กร การร้องเรียน 
ความภักดีในการบริการท่ีแตกต่างกัน 

จากรูปท่ี 2 ผลดังกล่าวท่ีได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการของธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ตามท่ีกําหนดไว้ตามกรอบแนวคิด ซ่ึงเป็นการยืนยันและสนับสนุนสมมุติฐานของงานวิจัย ซ่ึงพบว่า                    
ความคาดหวังต่อการให้บริการของธนาคารท่ีเป็นปัจจัยเร่ิมต้นท่ีส่งผลต่อมุมมองคุณภาพของการให้บริการของธนาคาร 
ซ่ึงปัจจัยท้ังสองได้ส่งผลต่อไปยังมุมมองคุณค่าของการให้บริการธนาคาร โดยปัจจัยท้ังสามส่งผลต่อเนื่องไปยัง                   
ความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริการของธนาคารท่ีผู้รับบริการได้รับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังมี
ภาพลักษณ์ของธนาคารท่ีส่งผลต่อมุมมองคุณภาพ และความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และยังพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารและส่งผลให้ไม่มีการร้องเรียนต่อการรับบริการ
ของผู้ใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมถึงเม่ือผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการก็จะส่งผลให้เกิด                   
ความภักดีของต่อการให้บริการของธนาคาร  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

รูปที่ 2 ผลการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามแบบจําลองของธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ 
กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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   รปูที่ 3 ผลการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัย                   รูปที ่4 ผลการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัย 
     ตามแบบจาํลองของธนาคารไทยพาณชิย์ จํากัด (มหาชน)     ตามแบบจาํลองของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 
  รูปที่ 5 ผลการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย                        รูปที่ 6 ผลการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
    ตามแบบจําลองของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)                     ตามแบบจําลองของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยก ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด (มหาชน) (รูปท่ี 3) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) (รูปท่ี 4) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) (รูปท่ี 5) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (รูปท่ี 6) จะพบว่าท้ัง 4 
ธนาคาร มีผลท่ีชี้ให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆ ด้านความคาดหวัง ด้านมุมมองคุณภาพของการให้บริการ ด้านมุมมองคุณค่าของ
การให้บริการด้านภาพลักษณ์ของธนาคารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการให้บริการธนาคารและเป็นไปตามท่ีกําหนด
ตามกรอบแนวคิดและยืนยันสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ในส่วนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีส่งผลต่อการร้องเรียนและความภักดีต่อธนาคาร พบว่าหากผู้รับบริการมี ความพึงพอใจจะส่งผลต่อ                
ความภักดีต่อการให้บริการของธนาคาร แต่ถ้าหากผู้รับบริการไม่พอใจจะส่งผลต่อการร้องเรียนและส่งผลต่อความไม่ภักดี
ต่อธนาคารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงจะพบส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผู้รับบริการไม่พึงพอใจซ่ึงจะมีผล
ต่อความไม่ภักดีต่อธนาคารและไม่พอใจในการบริการจะส่งผลให้มีการร้องเรียนต่อการบริการของธนาคาร และพบว่า
ผู้ใช้บริการมีปัจจัยท่ีส่งผลถึงความพึงพอใจในด้านความคาดหวังในการให้บริการและนําไปสู่ปัจจัยคุณภาพใน                        
การให้บริการ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)  และธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ในส่วนของธนาคารผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในปัจจัยมุมมองคุณภาพ การให้บริการและนําไปสู่ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ ซ่ึงผลการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีได้ต้ังไว้ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
และความภักดีของผู้รับริการ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

  ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริการของธนาคารตั้ง 4 ท่ี เลือกใช้บริการในสถานท่ีตั้งใน
ห้างสรรพสินค้าและสาขาปกติ พบว่าปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านคุณค่า ความพึงพอใจ 
ภาพลักษณ์ และความภักดี ซ่ึงผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาในห้างสรรพสินค้า และธนาคารกรุงเทพ สาขาใน
ห้างสรรพสินค้า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในการให้บริการ คุณภาพในการบริการ คุณค่าในการบริการ ความพึงพอใจ 
ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดีต่อการให้บริการ และธนาคารกรุงเทพ สาขาท่ีตั้งในห้างสรรพสินค้า มีการร้องเรียนท่ี
น้อยกว่าธนาคารสาขาปกติและธนาคารอื่น และในสาขาปกติ ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการมีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความ
ภักดีของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย  ในการให้บริการซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการมีความคาดหวังท่ีจะ
ได้รับบริการท่ีดีเนื่องจากเป็นธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ ความพึงพอใจในการให้บริการจากปัจจัย ท้ัง 7 ด้าน              
ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2552) ท่ีกล่าวว่าการให้ความสนใจอย่างจริงใจต่อลูกค้าทุก
ระดับและทุกคนอย่างยุติธรรมหรือเท่าเทียมกัน นับเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุด เพะราลูกค้าทุกคนต่างก็ต้องการได้รับ                
การบริการท่ีดีด้วยกันท้ังสิ้น 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 ความพึงพอใจในบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า ความคาดหวังต่อบริการที่ได้รับท่ีจะส่งผล            
ต่อการรับรู้ต่อคุณภาพบริการ ซ่ึงจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการรับรู้ต่อคุณค่าของบริการท่ีได้รับ และภาพลักษณ์ของธนาคาร
ของสขาท่ีตั้งในห้างสรรพสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี กีรติธร (2557) ท่ีได้วิจัยเร่ืองความพึงพอใจใน                 
การให้บริการของธนาคารทหารไทย สาขากาฬสินธ์ุ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางในเร่ือง
สถานท่ีจอดรถสําหรับลูกค้าและสอดคล้องหลักการของ Zeithaml,Parasuraman and Berry (1990) แสดงให้เห็นว่า
ลูกค้าให้ความสําคัญกับคุณภาพการบริการ โดยให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายของรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องมือ        
ตัวบุคคล และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสื่อสารมากท่ีสุดเพราะลูกค้ามึความต้องการความสะดวก ความสบาย ความรวดเร็ว 
และข้อมูลท่ีจะทําให้ตนเองสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารได้อย่างถูกต้องแม่นยํา โดยรูปลักษณ์นั้น
หมายความรวมถึงความทันสมัยของอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมของสถานท่ีให้บริการ การแต่งกายของพนักงาน รวมถึง
เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการบริการ  และสอดคล้องกับ วัชราภรณ์  จันทร์สุวรรณ (2555) ความเชื่อถือและ                  
ความไว้วางใจ ซ่ึงเป็นความสามารถของธนาคารในการบริการลูกค้าคาดหวังจากธนาคารประกอบด้วยความสามารถของ
พนักงานในการให้บริการ การเก็บรักษาข้อมูลในการให้บริการและการนําข้อมูลมาใช้ในดารให้บริการแก่ลูกค้า การทํางาน
ไม่ผิดพลาด การบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้เสมอ จํานวนพนักงานท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ ซ่ึงทําให้
สามารถอธิบายได้ว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นความรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อความ
ภักดีของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ และปัจจัยท้ังสี่ ก็ส่งผลต่อเนื่องไปยังความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ได้รับ โดยความพึงพอใจนี้ จะส่งผลไปยังส่งผลไปยังการร้องเรียนต่อการบริการ และในท่ีสุด ความพึงพอใจและ
การแนะนําจะส่งผลให้ความภักดีต่อการบริการโรงแรมนั้น ๆ ได้รับความภักดีของลูกค้าต่อบริการของธุรกิจ 
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ตามรอย: หลกัการทรงงานกับการทํางานอย่างมีความสขุ 
Follow the Royal Footstep: Royal Working Principles with Working Happily 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอแนวทางการทํางานอย่างมีความสุข 1 ในหลักการทรงงานท้ัง 23 ข้อ ของ
รัชกาลท่ี 9 ว่า ทํางานกับเราไม่มีอะไรจะให้ นอกจากความสุขท่ีได้ทําเพ่ือผู้อ่ืน ท่ีแฝงไปด้วยแง่คิดในเร่ืองของการให้ คือ 
ทาน และการเสียสละ คือ บริจาคเป็นการละเว้นซ่ึงประโยชน์ส่วนตน  พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างท่ีไม่เคยเห็นแก่ตนเอง 
ให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนด้วยการเสียสละท้ังกายและใจ  การตามรอย คือการเรียนรู้  ลงมือทําและปฏิบัติตนตามจน
สามารถเป็นแบบอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดและการตัดสินใจ ทรงแสดงออกอย่างชัดเจนด้วยพระราชกรณียกิจท่ีปฏิบัติโดย
ยึดหลักการทรงงานขณะทรงครองราชย์ตลอดพระชนมายุ ด้วยการทรงงานหนักอย่างไม่ว่างเว้น  แม้กระท่ังยามเจ็บไข้  
ควรค่าแก่การน้อมนํามาปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ครูอาจารย์ท่ีควรเป็นแบบอย่าง และสืบสานงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเข้าใจในหลักการแห่งความสุขนี้  จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
รายวิชาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ทดลองใช้กระบวนการกํากับ
ตนเองโดยยึดหลักการทรงงานของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการดําเนินโครงการตามรอย
พระยุคลบาทปราชญ์แห่งแผ่นดิน  พบว่า  สามารถน้อมนําหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้  ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและ
การแก้ปัญหามากท่ีสุด คือ ความเพียร สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบท่ีจะนํามาและธํารงรักษาความสุข และความสงบแห่งตนและประเทศชาติ 
คําสําคัญ: หลักการทรงงาน, ตามรอย, การทํางานอย่างมีความสุข, การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบ 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to present guidelines for working happily according to one of 
twenty three royal working principles of King Rama IX as “working with me earns nothing, unless 
happiness to do for others”. This sentence was underlying the concept of donation and ignorance of 
their own benefit. His Majesty was a role model as self-sacrificing. The trail was learning by doing, 
practice, as well as exemplary both the way of thinking and decision making. His Majesty clearly 
expressed the royal duties with royal working principles throughout the reign over his age, his arduous 
hard working even when ill that was invaluable to induce action. Especially, teachers who should be 
a model and continue working due to the initiative, for future generations to know and understand 
working principles with working happily from learning experience following the royal footsteps 
learning management course. In last semester, this course learning was tried out on the self-directed 
learning method by working principles with students in Bachelor of Education program, Loei Rajabhat 
University. In the process of the following His Majesty projects, the philosopher of nation found that 
they could deploy using His Majesty working principles for solutions in a compelling way that was 
perseverance. (In accordance with The Higher Education Standards Framework of Thailand. 
considering; learning skills, relationships and responsibility to adopt and maintain the joy and peace 
of the nation.  
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Keywords: Royal Working principles, Follow the Royal Footstep, Working Happily, Relationships and 
Responsibility Learning Skills 

บทนํา 

การตามรอยพระยุคลบาท หมายถึง การปฏิบัติตนตามแบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ด้วยความรู้และความเข้าใจตลอดจนเกิดทักษะในการปฏิบัติได้จริง จนถึงข้ันสามารถเป็นแบบอย่างได้ จาก
การศึกษาหลักการทรงงานผ่านกระแสพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทเน่ืองในวโรกาสต่างๆ และพระจริยวัตรอัน
งดงามของพระองค์ตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษ แห่งการครองราชย์ท่ีผ่านมา ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ท่ีจะทรงเสียสละ
ประโยชน์สุข ส่วนพระองค์เพ่ือพสกนิกรชาวไทย สมดังท่ีได้รับพระราชทานพระปฐมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซ่ึงธรรมนั้นประกอบด้วยหลักธรรมสิบประการ คือ ทศพิธราชธรรม 
การทรงงานของพระองค์เป็นการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และสามารถ
ปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้นการพัฒนาคนเป็นตัวต้ัง  ยึดหลักผลประโยชน์ของพสกนิกรเป็นหลัก และเน้นการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจของพสกนิกรท่ีเกี่ยวข้อง  ก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือแก้ปัญหาหรือพัฒนาอะไรก็ตามท่ีเกี่ยวข้องกับคนในพื้นท่ี  ทรง
สอบถามและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด คือ ทํางานอย่างผู้รู้จริง รวมท้ังพิจารณาภูมิสังคม  คํานึงถึงความแตกต่างในแต่ละ
พ้ืนท่ีและเน้นการพ่ึงตนเอง ให้รู้จักประมาณตนและดําเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และทําตามลําดับข้ันอย่าง
บูรณาการ ซ่ึงต้องอาศัยความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการรู้รัก สามัคคีของทุกฝ่าย ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนใน
ชนบทท่ีได้ดําเนินการตามแนวพระราชดําริมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้ท้ังเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม ดําเนินการได้อย่างประหยัด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน อันนําไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

จากกระแสพระราชดํารัส  ทํางานกับเราไม่มีอะไรจะให้ นอกจากความสุขท่ีได้ทําเพ่ือผู้อ่ืน ท่ีแฝงไปด้วยแง่คิดใน
เรื่องของการให้ คือ ทาน และการเสียสละ คือ บริจาคเป็นการละเว้นซ่ึงประโยชน์ส่วนตน  พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างท่ี
ไม่เคยเห็นแก่พระองค์เอง ให้แบบไม่ต้องการสิ่งตอบแทน  โดยการเสียสละท้ังกายและใจ  ทรงแสดงออกอย่างชดัเจนด้วย
พระราชกรณียกิจท่ีปฏิบัติโดยยึดหลักการทรงงานขณะที่ทรงครองราชย์ตลอดพระชนมายุ ด้วยการงานหนักอย่างไม่
ว่างเว้นแม้กระท่ังทรงพระประชวร  ควรค่าแก่การน้อมนํามาปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ครูอาจารย์ท่ีควรยึดถือเป็น
แบบอย่างและสืบสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเข้าใจในหลักการแห่งความสุขนี้   

จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  
ซ่ึงเป็นวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูบังคับของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ทุกคน
จะต้องศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอัน
เนื่องจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระจริยวัตรท่ีทรง
ปฏิบัติทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงาน  เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้และการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท  
ศึกษาพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือนํามาเป็นแนวทางกําหนดหลักการ
และวิธีการในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท   

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนได้ทดลองใช้กระบวนการกํากับตนเองโดยยึดหลักการทรงงาน ในการดําเนิน
โครงการตามรอยพระยุคลบาทปราชญ์แห่งแผ่นดินของนักศึกษา  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ภายใต้การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ในเบื้องต้น คือ  1) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม  การพัฒนา
นิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเร่ืองส่วนตัวและสังคม  2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถ
ในการเข้าใจ การนึกคิดและการนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ 
ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 4) ด้านทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถ
ในการทํางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นํา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด การ
เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทความนี้ผู้เขียนให้ความสําคัญกับการนําเสนอผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ อัน
ประกอบด้วยทักษะในการสื่อสารท่ีเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการส่งสารหรือรับสาร เนื่องจากเป็นทักษะที่
จําเป็นในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน 
  จากการสรุปประเด็นการสนทนากลุ่มกับผู้เรียนท่ีสะท้อนคิดเกี่ยวกับการน้อมนําหลักการทรงงานมาใช้ในการ
พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของตนเองและกลุ่มตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย 1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน 2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือ  
และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  3) มีภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้เรียน/ผู้อ่ืน/เพ่ือน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปสาระสําคัญท่ี
สอดคล้องกับหลักการทรงงานได้ ดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
คือ ทํางานอย่างผู้รู้จริง การทํางานใด ๆ ให้ศึกษางานท่ีจะทําให้ดี อย่าผลีผลาม ความรู้จะหยุดนิ่งมิได้        

ต้องขวนขวาย ต้องเก็บบันทึกไว้ แล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ “ความรู้” ต้องพัฒนาอยู่เร่ือย ๆ ต้องรู้หมดและรู้         
อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ 

มีความรับผิดชอบ  วิเคราะห์งานและวางแผนการทํางานอย่างเหมาะสม ด้วยความรอบคอบ  ศึกษาข้อมูลอย่าง
เป็นขั้นตอน  และหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  การศึกษาข้อมูลและการทํางานอย่างเป็นระบบ  ทําให้เกิดความร่วมมือ   
เอาใจใส่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน   มีภาวะผู้นํา และผู้ตามที่ดี  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะลงมือกระทําสิ่งใดจะ
คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับส่วนรวมเสมอ 

2. ระเบิดจากข้างใน  
คือ การทําสิ่งใดต้องสร้างฐาน ต้องเริ่มจากความพร้อม ความเห็นพ้องต้องกัน  ในกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน แล้วค่อยๆ 

สร้าง ค่อย ๆ ก่อ จะม่ันคงถาวร พระองค์ทรงมุ่งเน้นพัฒนาคน สอดคล้องกับ 
รับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน จากสีหน้าท่าทาง  และพยายามสร้างสถานการณ์ให้ดีขึ้น  ด้วยการทําความเข้าใจกับ

ความคิดของผู้อ่ืน  และพยายามปรับทัศนคติในด้านบวก  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  และมีการปรับตัวให้
เข้ากับเพื่อนร่วมงาน  เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนในการทํางาน  ก็ร่วมมือกันแก้ปัญหา  รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน  
ระเบิดจากข้างในเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีร่วมกับผู้อ่ืน  เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน  ไม่ว่าจะทําอะไรจะคํานึงถึง
ความรู้สึกและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้อ่ืน  ทําให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  
คือ แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก  ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาพระองค์ทรงเริ่มจาก

จุดเล็กๆ (Micro) คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีคนมักจะมองข้าม สอดคล้องกับ 
ในการทําสิ่งต่างๆ  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนมา  มีสติในการแก้ปัญหา  วิเคราะห์ปัญหา  และแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆ 

คือ ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแล้วจึงแก้ปัญหาใหญ่ขึ้นต่อไป  การแก้ปัญหาร่วมกัน  ส่งผลให้เกิดภาวะความเป็นผู้นําและ     
ผู้ตามท่ีดี  มีการแสดงความคิดเห็น  รับผิดชอบต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน  มีการแสดงภาวะผู้นําและผู้ตาม  กล้าคิด     
กล้าตัดสินใจ  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  และมีความสัมพันธ์อันดีเกิดข้ึนในทีม 

4. ทําตามลําดับขั้น  
หลักทําตามลําดับข้ัน คือ ค่อยเป็นค่อยไป  ตามลําดับข้ันตอน ดําเนินงานท่ีคํานึงถึงทุกปัจจัยและเงื่อนเวลา ให้

มีความพอดี สมดุล รอบคอบ และสอดคล้องกับลักษณะของสังคม มิใช่การดําเนินงานในลักษณะ “ก้าวกระโดด” หรือใน
แนวทางอนุรักษนิยมสุดโต่ง สอดคล้องกับ 

การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ  แบบแผน  ปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ  โดยเริ่มจากสิ่งท่ีจําเป็นท่ีสุดก่อน  
จากนั้นจึงค่อยๆพัฒนาไปตามลําดับข้ันตอนด้วยความรอบคอบ  เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาจากการทํางาน การปฏิบัติงาน
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ตามข้ันตอนด้วยความรอบคอบ  เป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิดความรับผิดชอบ  รวมไปถึงการสร้างระเบียบวินัยในการ
ทํางานด้วย  เกิดการทํางานท่ีเป็นระบบ  มีภาวะผู้นํา  และกล้าคิดกล้าตัดสินใจ 

5. ภูมิสังคม  
คือ การพัฒนาใดๆ ต้องสอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคนั้นๆ เนื่องจากแต่ละแห่งคนไม่เหมือนกัน    

ต้องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศตลอดจนสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรม สอดคล้องกับ 
การดํารงชีวิตในสังคม  จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับผู้อ่ืน  จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องรับรู้และทําความ

เข้าใจกับนิสัยใจคอและความรู้สึกของผู้อ่ืน  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  เม่ือเราเข้าใจนิสัยใจคอของผู้อ่ืน  
ก็จะมีการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  การมีภูมิสังคมจะส่งผลให้เกิดความสามารถในการปรับตัว
ให้เข้ากับระบบการทํางาน  เพ่ือนร่วมงาน และผู้อ่ืนได้  เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในสังคม  เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและ
กัน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม และสังคม  คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเองท่ีจะกระทบต่อ
ส่วนรวม 

6. องค์รวม  
คือ พระองค์ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจร ในการท่ีจะพระราชทานพระราชดําริ

เกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น พระองค์จะทรงมองเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง สอดคล้องกับ 
การคิดแบบองค์รวมส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  มีการวางแผนในการแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ  การคิดแบบองค์รวม  ส่งเสริมการแสดงภาวะผู้นําในการวิเคราะห์และวางแผนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนด้วยความรอบคอบ  เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน  ท้ังนี้ยังส่งเสริมให้เกดิภาวะผู้นํา วางแผนและแก้ไขปัญหาด้วย
ความมีเหตุผล  คํานึงถึงผลท่ีจะตามมา  ควบคุมอารมณ์  และพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 

7. ไม่ติดตํารา  
“การไม่ติดตํารา”  คือ การไม่นําเอาทฤษฎีหรือหลักวิชาการของผู้อ่ืนมาดําเนินการโดยปราศจากการพิจารณา

ให้ถ่องแท้ ด้วยสติปัญญาว่า มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิต และความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงของคนไทย และ
สังคมไทยหรือไม่ สอดคล้องกับ 

ไม่ยึดตําราเพียงเล่มเดียว  แต่ต้องหาความรู้และข้อมูลต่างๆอย่างหลากหลาย  มีความเอาใจใส่ในการศึกษา
ค้นคว้า  และสามารถสังเคราะห์  วิเคราะห์  ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้  ส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  เม่ือจะทําอะไรก็คํานึงถึงผลประโยชน์  หรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับส่วนรวม  ท้ังด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

8. ประหยัด  เรียบง่าย  ได้ประโยชน์สูงสุด  
คือ พสกนิกรชาวไทยทุกคนทราบกันดีว่า พระองค์ทรงประหยัดดังท่ีเราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้น    

ทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรหรือฉลองพระองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน  สอดคล้องกับ 
การดําเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย  จะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่น  มีความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุ่มเพ่ือนและสังคม  หากเรานําหลักความประหยัด เรียบง่าย มาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  จะส่งเสริมและพัฒนาให้เราดํารงชีวิตด้วยความระมัดระวัง  รอบคอบ  และคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดล้อม  เช่น  การประหยัดค่าใช้จ่าย  ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  การช่วยเหลอืสังคม  
เสียสละ  มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน  และใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความประหยัด 

9. ทําให้ง่าย  
คือ การวางแผน ออกแบบ ค้นหาวิธีการดําเนินงานท่ีมีลักษณะเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ท้ังในด้าน

แนวความคิดและด้านเทคนิควิชาการ มีความสมเหตุสมผลทําได้รวดเร็วสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้จริงและ
สามารถนําไปเป็นตัวอย่างได้ สอดคล้องกับ 

การทําให้ง่ายก็คือการปรับทัศนคติมองปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้เป็นเร่ืองง่าย  ด้วยการวางแผนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี  เอาใจใส่  ร่วมไม้ร่วมมือกันในการทํางานและการแก้ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนอย่างสร้างสรรค์  การปรับทัศนคติมองปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ง่าย  และคิดแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  จะทําให้
เกิดการบริหารจัดการการทํางานให้มีระเบียบวินัย  ส่งเสริมภาวะผู้นํา ผู้ตามท่ีดี  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา 
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10. การมีส่วนร่วม  
คือ พระองค์ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงนํา “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหารเพ่ือเปิดโอกาสให้     

คนทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือความต้องการของสาธารณชน สอดคล้องกับ 
การมีส่วนร่วม ถือเป็นสิ่งสําคัญมากในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน  เพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจกับความรู้สึกนึก

คิดของผู้อ่ืนจึงสําคัญมาก  การมีส่วนร่วมในการทําสิ่งต่างๆ  ส่งผลให้เกิดความเอาใจใส่  ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  เม่ือมี
ปัญหาหรืออุปสรรคเกิดข้ึนในการเรียนหรือการทํางาน ก็ร่วมมือกันแก้ปัญหา  ด้วยความสร้างสรรค์และเป็นประชาธิปไตย  
การมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  ทําให้เกิดความสามัคคี  ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ส่งเสริมภาวะผู้นํา ผู้ตาม  
พูดคุยแลกเปลี่ยน  และรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน  ทําให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

11. ประโยชน์ส่วนรวม  
คือ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาและช่วยเหลือ       

พสกนิกร ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ สอดคล้องกับ 
การคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  มีความเสียสละในการทําสิ่งต่างๆ  โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็น

สําคัญ  จะส่งเสริมให้เกิดความเอาใจใส่ในสิ่งท่ีทํา  ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  เม่ือเกิดปัญหา  ทุกคนก็มี
ส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหา  และรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นการทําอะไร  หากเราคํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ  จะพัฒนาและส่งเสริมให้เราเกิดภาวะผู้นํา ผู้ตาม  มีความเสียสละในการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสัมพันธภาพท่ีดีในกลุ่ม  รับผิดชอบต่อผลของการกระทําท่ีจะเกิดข้ึน หากมี
ผลกระทบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

12. บริการรวมท่ีจุดเดียว  
คือ การบริการท่ีรวมจุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services ท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก

ในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยพระองค์ทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว สอดคล้องกับ 

การจัดบริการรวมท่ีจุดเดียว  จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันในกลุ่มผู้ร่วมงาน  เกิดทักษะใน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
ในการทํางานและการแก้ปัญหาต่างๆ บริการรวมท่ีจุดเดียว  ส่งเสริมให้เกิดทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน  มีมนุษยสัมพันธ์  ส่งเสริมภาวะผู้นําผู้ตามท่ีดี  เพราะการบริการรวมท่ีจุดเดียว  ต้องอาศัยความร่วมมือ
กันในกลุ่มงาน 

13. ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  
คือ พระองค์ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียดถึง

ปัญหาธรรมชาติ หากต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น ปลูกป่า 3  อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
สอดคล้องกับ 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในกลุ่ม/สังคม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  และช่วยกัน
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ธรรมชาติช่วยธรรมชาติปลูกฝังให้บุคคลเข้าใจซ่ึงกันและกัน  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีไมตรี  และ
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อ่ืน  มีน้ําใจ  ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน 

14. อธรรมปราบอธรรม  
คือ หลักแห่งความเป็นจริงตามธรรมชาติ คือ แนวทางการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติ ให้เข้าสู่ระบบปกติ โดยใช้ธรรมชาติเป็นตัวดําเนินการ สอดคล้องกับ 
อธรรมปราบอธรรม คือ การนําสองสิ่งท่ีมีความตรงข้ามกัน มาสกัดกั้น มาปรับใช้ให้อยู่ร่วมกันได้  เข้ากันได้  

ทําให้เกิดความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันในการทําสิ่งต่างๆ  ส่งเสริมให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบ  ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความอดทน  และตรงจุด 

15. ปลูกป่าในใจคน  
คือ  การปลูกป่ าลงบนแผ่น ดิน  ด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษ ย์ ทําให้ต้องการบริโภคและใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตสํานักในการรักผืนป่าให้แก่
คนในพ้ืนท่ีเสียก่อน สอดคล้องกับ 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 103 |



การสังเกตความรู้สึกของผู้อ่ืน  ก่อนจะเข้าไปพูดคุย  สร้างความเข้าใจต่อกัน  การปลูกจิตสํานึกท่ีดีให้เกิดข้ึน
ภายในใจของบุคคลก่อนจะทําสิ่งใดๆ  จะส่งผลให้บุคคลเกิดความคิดและการกระทําแต่สิ่งท่ีดีๆ  เอาใจใส่ในหน้าท่ีท่ี
ตนเองได้รับมอบหมาย  เม่ือบุคคลมีจิตสํานึกเกิดข้ึน  ก็จะกระทําแต่สิ่งดีๆท้ังต่อตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   
รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ไม่เห็นแก่ตัว  มีจิตสาธารณะ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

16. ขาดทุนคือกําไร  
หลักการ “ขาดทุน” คือ “กําไร” (Our loss is our gain) คือ การดําเนินงานท่ียึดผลสําเร็จแห่งความ  

“คุ้มค่า”  มากกว่า “คุ้มทุน” คํานึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนรวมมากกว่าผลสําเร็จท่ีเป็นตัวเลขอันเป็นผลประโยชน์ของ
กลุ่มคนส่วนน้อย สอดคล้องกับ 

การให้ หรือการเสียสละต่อส่วนรวม  คํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับส่วนรวม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เรา
รู้จักผู้อ่ืน เอาใจใส่ผู้อ่ืน  ช่วยเหลือเผื่อแผ่  เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนในกลุ่ม ในสังคม  ก็ช่วยกันแก้ปัญหา  มีความเสียสละ      
ไม่ว่าจะเป็นการสละเวลา  สละแรง  กระทําในส่ิงต่างๆเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหา  หลักการทรงงาน  ขาดทุนคือกําไร  คือการ
เสียสละต่อส่วนรวม  มีน้ําใจ  รู้จักการให้  มีความอดทน   ใจกว้าง  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ส่งผลให้เกิดทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

17. การพ่ึงตนเอง  
หลัก "การพ่ึงตนเอง" คือ การมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง สามารถมีอาหาร ท่ีอยู่อาศัย เพียงพอแก่

อัตภาพและการดํารงชีพ ท่ีต้องมุ่งลดรายจ่ายเป็นสําคัญและยึดหลักพอเพียง พอกิน พอใช้และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับ 

การช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองจะช่วยฝึกความพร้อมของเรา  ส่งผลให้เรานั้นสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมได้
อย่างมีความสุข  ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางาน  การพ่ึงตนเอง ส่งเสริมและพัฒนาให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง  ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเรา 
เพ่ือน และสังคม  ส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้นํา ผู้ตามท่ีดี  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ไม่สร้างผลกระทบให้กับส่วนร่วมและ
สิ่งแวดล้อม 

18. พออยู่พอกิน  
หลักการ “พอเพียง” และ “พออยู่-พอกิน” คือ การสร้างความ “พออยู่”  “พอกิน”  ให้กับพสกนิกรส่วนใหญ่

ของประเทศ ก่อนเป็นลําดับแรก ความ “พออยู่-พอกิน”  เป็นรากสําคัญของชีวิตท่ีพอเพียงและเป็นพ้ืนฐานในการที่จะ
พัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติในระยะต่อไป สอดคล้องกับ 

พออยู่พอกิน  ส่งเสริมให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยกัน  เอาใจใส่และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ส่งผลให้การทํางานและ
การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีความสุข  การดํารงชีวิตด้วยความพอเพียง พออยู่ พอกิน เม่ือเหลือ
กิน เหลือใช้ก็แบ่งปันให้กับเพ่ือนบ้าน  เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนบ้านหรือสังคม  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  รู้จักประหยัด  อดออม  ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็ถือเป็นการรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจด้วย 

19. เศรษฐกิจพอเพียง  
คือ ยึดความพอดี พอเพียง พอควร เป็นท่ีตั้ง อย่าทําอะไรให้ล้นเกินพอดี เศรษฐกิจพอเพียงอย่างง่ายท่ีสุด คือ 

ถ้ากินมากก็จุก ไม่กินหรือกินน้อยก็หิวโหย ทําอะไร ให้พอดี แต่ต้องทําอย่างเต็มศักยภาพท่ีแต่ละคนมีอยู่เศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคล้องกับ 

การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั้น  จะส่งเสริมให้เราน้ันมีความซ่ือสัตย์สุจริต 
ขยันหม่ันเพียร  และรอบคอบ  มีความเอาใจใส่ในการทําสิ่งต่างๆ  และช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกันและกัน  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  และส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เพราะการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
จะทําให้เราดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง  รู้จักประมาณตน  ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย  คํานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของสิ่ง
ต่างๆ  ทําให้ระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัว  สังคมอยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัย  และยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม   
อีกด้วย  เพราะการท่ีเราใช้ชีวิตแบบพอเพียง  ก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัว  ปลูกต้นไม้  และดูแลรักษา  ซ่ึงถือเป็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัว 
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20. ความซ่ือสัตย์  สุจริต  จริงใจต่อกัน  
คือ พระองค์ทรง ทรงมีความกตัญญูต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ความกตัญญูต่อแผ่นดิน      

ความกตัญญูต่อเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  พระองค์ทรงแสดงให้เราดูและทรงเตือนพวกเราด้วยให้ยึดม่ันสิ่งนี้ไว้      
เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญและเป็นเร่ืองท่ีมีคุณค่า สอดคล้องกับ 

การท่ีคนในสังคมดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  มีความจริงใจให้ต่อกัน  จะส่งผลให้เกิดความเอา
ใจใส่  และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ส่งผลให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือในการทําสิ่งดีๆ ต่างๆ เพ่ือพัฒนาส่วนรวมการนําหลัก
ความซ่ือสัตย์  สุจริต  และความจริงใจ  มาปรับใช้กับการดํารงชีวิตจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล  ในการ
เรียนและการทํางาน ก็เช่นเดียวกัน  ความซ่ือสัตย์และความจริงใจถือเป็นเร่ืองท่ีสําคัญมาก  ท้ังนี้ยังส่งเสริมให้เกิดภาวะ
ผู้นํา  และผู้ตามท่ีดีด้วย  เพราะความซ่ือสัตย์และความจริงใจ  จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคลได้  นอกจากนี้ความ
ซ่ือสัตย์สุจริตจะส่งเสริมให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  และจะคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอยู่เสมอ 

21. ทํางานอย่างมีความสุข  
คือ พระองค์ทรงพระเกษมสําราญ และทรงมีความสุขทุกคราท่ีได้ช่วยเหลือประชาชน ซ่ึงเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า   

“...ทํางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทําประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน...”สอดคล้องกับ 
การเรียนและการทํางานเราต้องอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน  ซ่ึงแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  ท้ังลักษณะนิสัย  และ

ความชอบ  หากเรามีการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ไว  เราจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้  เราก็จะสามารถเรียนหรือ
ทํางานได้อย่างมีความสุข  การทํางานอย่างมีความสุข  มีความสุขกับงานท่ีทําจะทําให้บรรยากาศการทํางานดี  มีความ
สามัคคี  ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  และช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การทํางานอย่างมีความสุขเกิดจากบรรยากาศ
ในการทํางานท่ีดี  พัฒนาส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ในกลุ่มเกิดความร่วมมือในการทํางาน  ส่งเสริมการมีภาวะผู้นํา      
ผู้ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง  

22. ความเพียร  
คือ การทํางานต้องมีความตั้งใจ อย่าทํางานไปวันๆ ตั้ งใจทํางานจะทําให้มีแรง มีกําลังใจ และต้อง

ขยันหม่ันเพียร งานบางอย่างยาก แต่ก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้ ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช       
ได้พระราชทานข้อคิดเก่ียวกับความเพียรในพระราชนิพนธ์เร่ือง “พระมหาชนก”สอดคล้องกับ 

หากเรามีความเพียรพยายามในการทําสิ่งต่างๆ  จะส่งเสริมให้เราเกิดความเอาใจใส่ในสิ่งท่ีทํา  และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา  ความเพียรพยายามในการทําสิ่งต่างๆ  เป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําเราเกิดความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  

23. รู้  รัก  สามัคคี  
คือ พระองค์มีพระราชดํารัสในเร่ือง “รู้ รัก สามัคคี”  มาอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นคําสามคําท่ีมีค่าและมี

ความหมายลึกซ้ึง พร้อมท้ังสามารถปรับใช้ได้ กับทุกเร่ืองทุกยุคสมัย สอดคล้องกับ 
หากเรารักและสามัคคีกันจะเอ้ือต่อการทํางาน  ส่งผลให้เกิดความเอาใจใส่  และช่วยเหลือกันในการทําสิ่งต่างๆ  

ความสามัคคี  จะทําให้เกิดภาวะผู้นํา  ผู้ตามท่ีดี  เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี มีความรัก และสามัคคีกัน  

สรุป 

จากการจัดการเรียนการสอนท่ีได้น้อมนําหลักการทรงงานมาใช้นี้  ผู้เขียนสามารถสังเคราะห์การตามรอย : 
หลักการทรงงานเพ่ือนําเสนอแนวทางการทํางานอย่างมีความสุขของผู้เรียน ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ 1) หลักการทรงงานกับ
การทํางานอย่างมีความสุข  ได้แก่  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ทํางานอย่างผู้รู้จริง   ทํางานตามลําดับข้ัน  ค่อยเป็น
ค่อยไป  ตามลําดับข้ันตอน คํานึงถึงทุกปัจจัยและเงื่อนเวลา  รอบคอบ  คํานึงถึงสภาพความแตกต่าง  มองอย่างครบ
วงจร  ไม่นําเอาทฤษฎีหรือหลักวิชาการของผู้อ่ืนมาดําเนินการโดยปราศจากการพิจารณาให้ถ่องแท้  ตระหนักถึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ มีความสุขในการทําประโยชน์ให้กับผู้ อ่ืน  รู้ รัก สามัคคีและมีความรับผิดชอบ          
2) หลักการทรงงานกับการพัฒนาตน  ได้แก่  ความซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจ และความกตัญญู  การทํางานแบบเบ็ดเสร็จ  
มีความต้ังใจ คํานึงถึงความคุ้มค่า  มุ่งลดรายจ่าย  ยึดหลักพอเพียง พอกิน พอใช้และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง  ยึดความ
พอดี พอควรเป็นท่ีตั้ง แต่ต้องทําอย่างเต็มศักยภาพท่ีแต่ละคนมีอยู่  3) หลักการทรงงานกับการแก้ปัญหา  ได้แก่      
การทําสิ่งใดต้องสร้างฐาน ต้องเร่ิมจากความพร้อม ความเห็นพ้องต้องกัน  มองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ และมอง
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ปัญหาอย่างละเอียดไม่มองข้ามปัญหาเฉพาะหน้า  คิดค้นหาวิธีการดําเนินงานท่ีมีลักษณะเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน  
มีความสมเหตุสมผลทําได้รวดเร็วสามารถแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุอย่างแท้จริง  เน้นการมีส่วนร่วม  ยึดหลักประชาธิปไตย  
ปลูกจิตสํานึก  ดําเนินงานโดยยึดผลสําเร็จแห่งความ  “คุ้มค่า”  มากกว่า “คุ้มทุน” คํานึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนรวม
มากกว่าผลสําเร็จท่ีเป็นตัวเลข   

ตัวอย่างของการทํางานอย่างมีความสุขท่ีเป็นข้อค้นพบจากสะท้อนผลการดําเนินโครงการของนักศึกษาใน
รายวิชาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ท้ัง 12 โครงการ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
ได้แก่  “การทํางานท่ีขาดการวางแผนท่ีดี ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา  เนื่องจากมีเวลาดําเนินการน้อย แก้ปัญหาโดยการ
วางแผนและรับผิดชอบร่วมกัน ด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและการทําตามลําดับขั้น ทําให้เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ การรู้รัก สามัคคี ทําให้ได้ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถนําความรู้ไปต่อยอดและเผยแพร่ความรู้ให้ชุมชน
ตลอดจนสามารถสร้างรายได้” ในส่วนของผลการดําเนินโครงการท่ีน่าสนใจ พบว่า โครงการครัวปลายนา  สามารถนํา
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ในโครงการอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับ หลักการทรงงาน ข้อภูมิสังคม ได้แก่  การปลูก
ผักและเลี้ยงปลา  การเรียนรู้จากความผิดพลาด ท่ีมีข้อบกพร่องมาจากการวางแผนงานในระยะแรก แก้ไขด้วยการแบ่ง
หน้าท่ีในการทํางานอย่างชัดเจน การให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มท่ีมีปัญหาคล้ายคลึงกัน  สอดคล้องกับการให้โดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน  ยินดีท่ีได้ทําประโยชน์ให้ผู้อ่ืน  คือ การทํางานอย่างมีความสุข  และในทุกโครงการได้มีการนําผลผลิต
ท่ีได้ไปใช้ประกอบอาหาร สะท้อนความภาคภูมิใจต่อผลงานของกลุ่มจากการมีส่วนร่วมและคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ในทุกๆโครงการ โดยเฉพาะ ตบะ หรือความเพียร ท่ีผู้เรียนได้สะท้อนออกมา
ตรงกันทุกกลุ่มคือ การหม่ันดูแลรักษา รดน้ํา ใส่ปุ๋ยและพรวนดินพืชผัก และอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ตลอดระยะเวลา
ดําเนินโครงการ ตั้งแต่โครงการท่ีใช้ระยะเวลาน้อยท่ีสุด 50 วัน (โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ,  โครงการจิ้งหรีดสมุนไพร
และโครงการพืชผักสวนครัวหรรษา) จนถึงโครงการท่ีใช้ระยะเวลามากท่ีสุดถึง 112 วัน คือ โครงการไข่เค็มพอเพียง 

สามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนสามารถน้อมนําแนวคิดของหลักการทรงงานมาปรับใช้ในการเรียนรู้  การทํางาน  การ
แก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม  มีความรับผิดชอบ  เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดีได้         
มีมุมมองทางบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและ สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขในตนเอง และพบว่าผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุด คือ มีการรับฟังผู้อ่ืน
มากข้ึน  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม  สามารถแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่มอย่างร่วมแรงร่วมใจ  ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความเอื้ออาทรและความสามัคคี  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อ ความเพียร ระเบิดจากข้างใน  
และแก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก ตามลําดับ ซ่ึงส่งผลให้ทุกโครงการประสบความสําเร็จดังเป้าหมาย คือ การทํางานอย่างมีความสุข 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการ
จัดการ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการ
จัดการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  
จํานวน  39  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ซ่ึงมีค่าความยากง่าย  อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอํานาจ
จําแนก  ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.76  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.90 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้จากคะแนนเฉล่ียทดสอบหลัง
เรียน (E2) และการทดสอบแบบที 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1.  ประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.15/89.55 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด   

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ของการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
หลักการจัดการ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
คําสําคัญ: การใช้เอกสารประกอบการสอน, รายวิชาหลักการจัดการ 
 

ABSTRACT 
 

The research aimed to 1) find the efficiency of teaching documents, 2) compare the learning 
achievement of the students using the teaching documents, and 3) study the level of student 
satisfaction with the teaching documents principles management course. The samples used in the 
study were 39 high school diploma students in Kanchanaburi Vocational College. The instruments 
were teaching documents, principles management. Test of achievement pre-test and post-test with 
the difficulty between 0.20-0.80, the discrimination from 0.20-0.76, the reliability of 0.76 and the 
rating scale satisfaction questionnaire with the reliability of 0.90. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, process efficiency (E1), average performance of the test 
results from the study (E2), and t-test. 
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The findings: 
1. That teaching documents principles management course the efficiency is 85.15 / 89.55 

which is higher than the criteria.  
2. Comparing the learning achievement of the students pre-test and post-test, it was found 

that the overall learning achievement of post-test was significantly higher than pre-test at 0.01. 
3. Student satisfaction with the teaching documents principles management course the 

overall was high level. 
Keywords: Use of Teaching Documents, Principles Management Course 
 

บทนํา 
 
 การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังในระดับกึ่งฝีมือ 
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ การอาชีวศึกษาจึงเป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 
เพราะความเจริญของประเทศต้องเริ่มจากพื้นฐานของการประกอบอาชีพ สร้างผลผลิต และรายได้ของประชาชน การ
จัดการอาชีวศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน และสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยตัวชี้วัดคุณภาพ
ของการอาชีวศึกษาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ หรือสามารถทํางานได้จริง และ
ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านวิชาการ และมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2553, หน้า 8) 
  วิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200–1002 เป็นวิชาหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางการจัดการ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
รายวิชาต่าง ๆ การประกอบอาชีพ และในชีวิตประจําวัน ปัจจุบันพบว่าองค์กรต่างๆ มีรูปแบบและเทคนิคการบริหาร
จัดการท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่เอกสาร ตํารา ท่ีเกี่ยวกับรายวิชาหลักการจัดการ 
ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรท่ี
เปลี่ยนแปลง เทคนิคการจัดการสมัยใหม่และการนําเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการสอน และศึกษาความความพึง
พอใจของนักศึกษา ท่ี มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200–1002ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เพ่ือนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ท่ีทันสมัย และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200–1002 ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักศึกษาท่ีใช้เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200–1002  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 
3200–1002 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการ  รหัสวิชา 3200-1002 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด 
  2.  นักศึกษาท่ีใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  3.  นักศึกษามีความพึงพอใจเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 อยู่ใน
ระดับมาก 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
 1.1  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีเรียนวิชาหลักการ
จัดการ รหัสวิชา 3200-1002 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558    ของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จํานวน 5 
ห้องเรียน  นักศึกษาจํานวน 120 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
จํานวน 1 ห้อง นักศึกษา จํานวน 39 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 
 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 
  2.1  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
  2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ก่อนเรียนและหลังเรียน) ของรายวิชา หลักการจัดการ
ประกอบด้วยแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึน ประกอบด้วย แบบทดสอบท้ังรายวิชา 
จํานวน 40 ข้อ  แบบทดสอบประจําหน่วย จํานวน 11 หน่วย หน่วยละ 10 ข้อ จํานวนท้ังหมด 110 ข้อ  โดยมีความยาก
ง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 มีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป  ข้อสอบมีความเชื่อม่ัน 0.76 ใช้สําหรับทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 
  2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ เอกสารประกอบการสอนราย วิชา หลักการจัดการ 
รหัสวิชา 3200-1002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค ได้ค่าความเชื่อม่ัน 
เท่ากับ 0.90 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการ
จัดการรหัสวิชา 3200-1002 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ลง ทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการจัดการ ในภาคเรียน    
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  3.1  ชี้แจงทําความเข้าใจกับนักศึกษาในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ 
  3.2  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน ของท้ังรายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 
3200-1002  และทดสอบก่อนเรียนของแต่ละหน่วย ไปทดสอบกับนักศึกษา รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
  3.3  ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบ 
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ท่ีใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 
  3.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของท้ังรายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-
1002 และทดสอบหลังเรียนของแต่ละหน่วย ไปทดสอบกับนักศึกษา รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังเรียน 
  3.5  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 
3200-1002 ไปสอบถามกับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นําข้อมูลท่ีได้จากการดําเนินการวิจัยในแต่ละข้ันตอนมาวิเคราะห์วิธีทางสถิติ 
ดังน้ี 
  4.1  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ คือการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอํานาจจําแนก (r) ค่าความเชื่อม่ัน ด้วยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน และค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค 
  4.2  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 
3200-1002 โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ได้จากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน (E2) 
  4.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ท่ีใช้เอกสารประกอบ การสอน 
รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบแบบที กรณีกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน 
  4.4  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการ
จัดการ รหัสวิชา 3200-1002 โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ  
รหัสวิชา 3200-1002  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ทําการ
ทดสอบก่อนเรียนท้ังรายวิชา และทดสอบก่อนเรียนของแต่ละหน่วย แล้วจึงดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม
แผนบริหารการสอนประจําหน่วย แล้วทําการทดสอบหลังเรียนของแต่ละหน่วย เม่ือดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนครบทุกหน่วยแล้วทดสอบหลังเรียนท้ังรายวิชา นํามาวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังตารางท่ี 1-2 
 
ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของการทดสอบประจําหน่วย  
  ของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ 

 

รายการ 
คะแนนสอบของแต่ละหน่วย (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) รวม

คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
รวม

คะแนน
ของ

นักศึกษา 

328 330 334 330 329 333 336 331 335 334 333 3653 

จํานวน
นักศึกษา 

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

X  8.41 8.46 8.56 8.46 8.44 8.54 8.62 8.49 8.59 8.56 8.54 93.67 
S.D. 1.02 0.91 0.79 0.68 0.68 0.64 0.59 0.60 0.55 0.60 0.51 4.53 

ร้อยละ 84.10 84.62 85.64 84.62 84.36 85.38 86.15 84.87 85.90 85.64 85.38 85.15 
 
   จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการท้ัง 11 หน่วย  
มีค่าเป็นร้อยละ 85.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายหน่วย พบว่า หน่วยท่ี 7 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ 86.15 รองลงมา 
คือหน่วยท่ี 9 ร้อยละ 85.90 หน่วยท่ี 3 และหน่วยท่ี 10 ร้อยละ 85.64 ตามลําดับ สําหรับหน่วยท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด
คือ หน่วยท่ี 1 ร้อยละ 84.10 
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ตารางท่ี 2  แสดงประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 
 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ  รหัส
วิชา 3200-1002  มีประสิทธิภาพของกระบวนการใช้เอกสารประกอบการสอน (E1) เท่ากับ 85.15 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ ของการใช้เอกสารประกอบการสอน (E2) เท่ากับ 89.55 หรือ E1/E2 เท่ากับ 85.15/89.55 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 
คือ 80/80 
  
 ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการ
จัดการ รหัสวิชา 3200-1002 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใช้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการ
จัดการ รหัสวิชา 3200-1002 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และการทดสอบหลังเรียน 
ของรายวิชาหลักการจัดการ   เม่ือจบการเรียนการสอน  แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังตารางท่ี  3 
 
ตารางท่ี 3  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนของเอกสารประกอบ 
  การสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002  

 

(t0.01,38=2.423) 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน ของเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 นั่นคือ คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่า คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน แสดงว่า การเรียนของนักศึกษาท่ีใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
 ตอนท่ี 3 ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ 
รหัสวิชา 3200-1002 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
หลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 แล้ววิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การเปรียบเทียบ 

คะแนนรวม (E1) คะแนนหลังเรียน (E2) 
รวมคะแนนของนักศึกษา 3653 1397 

X  93.67 35.82 
S.D. 4.53 1.35 

ร้อยละ 85.15 89.55 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
12.46 1.68 35.82 1.35 81.76** 0.000 
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ตารางท่ี 4  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ  
  รหัสวิชา 3200-1002 ในภาพรวม 

 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการ
จัดการ รหัสวิชา 3200-1002 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียน ( X = 4.63) สําหรับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเนื้อหา ( X = 
4.31) รองลงมาคือ ด้านการพิมพ์ และการจัดรูปเล่ม ( X = 4.26) และด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน 
( X =4.22) ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนา และการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-
1002 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา  หลักการจัดการ  รหัสวิชา 3200-1002 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.15/89.55 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ 80/80  
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน   ของการใช้เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชา  หลักการจัดการรหัสวิชา 3200-1002 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านกิจกรรมการ
เรียน  สําหรับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเนื้อหา รองลงมาคือ ด้านการพิมพ์ และการจัดรูปเล่ม  และด้าน
ประโยชนข์องเอกสารประกอบการสอน ตามลําดับ  
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-
1002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา  หลักการจัดการ รหัสวิชา  3200-1002 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.15/89.55 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้เพราะการ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอนดังกล่าว ได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์หลักสูตร และจําแนกเป็นแผนบริหารการ
สอนประจําวิชา แผนบริหารการสอนประจําหน่วย เนื้อหาแต่ละหน่วย และจัดเวลาเรียนให้เหมาะสม อีกท้ังยังได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา ทําให้นักศึกษาท้ังหมดได้คะแนนเฉล่ียหลังจากการเรียนการสอนในแต่ละหน่วย
สูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันทนา  สงครินทร์ (2555) ท่ีศึกษาเรื่องรายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2548 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุดรธานี พบว่า เอกสารประกอบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของผ่องศรี  จตุทอง (2557) ท่ีศึกษาเรื่องรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบวิชาเสื้อผ้าเด็กวัยเรียน พบว่า
เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 เช่นเดียวกัน  
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน  ของการใช้เอกสารประกอบ การสอน 
รายวิชาหลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-1002 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง

เอกสารประกอบการสอน X  S.D. ความพึงพอใจ 
1.  ด้านเนื้อหา 4.31 0.38 มาก 
2.  ด้านกิจกรรมการเรียน 4.63 0.18 มากท่ีสุด 
3.  ด้านการพิมพ์และการจัดรูปเล่ม 4.26 0.50 มาก 
4.  ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน 4.22 0.56 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.42 0.27 มาก 
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สถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว 
ได้มีการทดสอบก่อนเรียนก่อนท่ีจะเริ่มเรียนในแต่ละหน่วย ทําให้นักศึกษาได้ทราบความรู้พ้ืนฐานของตนเอง เม่ือครูได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีเอกสารประกอบการสอนเข้ามาช่วยในการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงถ้านักศึกษาเรียนไม่ทัน
เพ่ือนๆ ในชั้นเรียน นักศึกษาสามารถศึกษา เนื้อหาของหน่วยการเรียนนั้นเพิ่มเติม หรือศึกษาเพ่ิมเติมเม่ือมีเวลาว่าง ทํา
ให้นักศึกษามีความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน และเป็นการเสริมแนวทางการเรียนของนักศึกษาได้ตลอดเวลา เม่ือเรียนจบแต่ละ
หน่วยการเรียนแล้ว นักศึกษาต้องทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือท่ีจะได้ทราบผลการพัฒนาการเรียนของตนเอง และ
เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษณีย์  โภคา (2554) ท่ีศึกษาเรื่อง
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของทวี เทศมาศ 
(2557) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี พบว่า นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เช่นเดียวกัน 
 3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน  รายวิชา  หลักการจัดการ รหัสวิชา 3200-
1002 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้าน
กิจกรรมการเรียน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะได้มีการจัดทําแผนบริหารการสอนประจําวิชา แผนบริหารการสอนประจําหน่วย 
และกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยเฉพาะมีการประเมินผลการเรียน ท่ีมีเกณฑ์ชี้วัดชัดเจน โปร่งใส 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของลออศรี  อุ้ยกุล (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา2104-2204 พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของผ่องศรี  จตุทอง 
(2557) ท่ีศึกษาเร่ืองรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบวิชาเสื้อผ้าเด็กวัยเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1  ครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนให้มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 
และเพ่ิมกรณีตัวอย่าง  เพ่ือนักศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
  1.2  ครูผู้สอนควรพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เกี่ยวกับเวลาท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียน
โดยให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตลอดจนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพ่ือนักศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ได้ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเนื้อหาของรายวิชา หลักการจัดการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี    
  2.2  ควรศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรายวิชา หลักการจัดการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  
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บทคัดย่อ 
 

 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษที่ 21  
ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร และครูของสถานศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 307 คน โดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ัน 0.85 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ กําหนด 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผลการวิจัย พบว่า 

1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านการสร้างกําลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รองลงมาคือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน  
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2. การเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ผู้บริหารและครูของ
สถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก 
คําสําคัญ: การบริหาร ,เทคโนโลยีสารสนเทศ, ยุคศตวรรษท่ี 21 

 

ABSTRACT 
 

This research aims to study and compare the 21st century information technology 
management of educational institutions in Kanchanaburi province under the jurisdiction of the Office 
of the Secondary Education Service Area 8 by size of educational institution. The samples used in this 
study were the administrators and teachers of the schools in Kanchanaburi under the jurisdiction of 
the Office of the Region 8 Secondary Education Area Office, selected by random sampling. The 
instruments used in the study were five-level questionnaire with 0.85 reliability level. The data were 
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analyzed by percentage, mean, standard deviation. One-way analysis of variance and tested the 
difference in mean pair size with Scheffe's method. The significance level was set at 0.05. 
 The findings: 

1. 21st Century Information Technology Management in Kanchanaburi Under the jurisdiction 
of the Office of the Secondary Education Service Area 8, the overall performance was at a high level. 
When considering each aspect it was found that there is a high level of practice in all aspects, in 
terms of the average of manpower generation, the potential for information and communication 
technology, and the use of information and communication technology to support the management 
development of information and communication technology infrastructure and the support of 
teaching with the use of information and communication technology. 

2. A comparison of 21st century information management in educational institutions in 
Kanchanaburi Province under the jurisdiction of the Office of the Secondary Education Service Area 8 
by size of school, it was found that there were no significant differences. When considering each 
aspect it was found that information and communication technology to support the management 
showed no significant differences. Thus, the difference in mean pair scores was found to be higher 
than that of the middle school administrators and teachers, large and extra larges showed more 
practices than small institutions. 
Keywords: Management, Information Technology, 21st Century 
 

บทนํา 
 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังเศรษฐกิจและ
สังคม ซ่ึงส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเข้าสู่ยุคนวัตกรรม
ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2544 หมวด 9 เทคโนโลยีทางการศึกษา มาตราท่ี 64 ท่ีกําหนดว่ารัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และ
พัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ โดยเร่งรัด
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ท้ังน้ี โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และมาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านผู้ผลิต 
และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มี ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมท้ังการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ หากมีการดําเนินการตามแนวคิดดังกล่าวจะทําให้เกิดเป็นนวัตกรรมท่ี สามารถ
นํามาใช้กับการบริหารและการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี (สุกัญญา แช่มช้อย, 2555, หน้า 118) 

จากการสํารวจสถานภาพเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
โครงสร้างของหน่วยงานเดิม พบว่า สถานภาพด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยังไม่พอกับความต้องการ นอกจากนี้ ในรายงานการวิจัยได้ชี้ให้เห็นปัญหาอุปสรรคที่สําคัญ ๆ 
สืบเนื่องจากปัจจัยเบื้องต้น อาทิ   งบประมาณในการจัดซ้ือ จัดหาและการบํารุงรักษาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีค่อนข้างจํากัด  ขาดซอฟต์แวร์ในการใช้งานท่ีเหมาะสม มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอย่างไม่คุ้มค่า ผู้บริหารและครูมี
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย และผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไม่เต็มท่ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546, หน้า 45-46) 

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการพัฒนาระบบบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนําข้อมูลท่ีได้
ไปส่งเสริมและการปฏิบัติตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่งเสริมการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความแตกต่างกัน 

 

วิธีการดําเนนิวิจัย 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูของสถานศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 1,502 คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูของสถานศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยกําหนดขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยใช้ตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ท่ีระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple 
random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 307 คน  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา จํานวน 6 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 32 ข้อ 

เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จําแนกตามตัวแปรตามองค์ประกอบการปฏิบัติตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 4 ด้าน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย     
 3.1 นําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากสํานักงานบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุรีถึงผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล 
 3.2 ผู้วิจัยดําเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และประสานงานทางโทรศัพท์ในการติดตามเก็บ

แบบสอบถามจากสถานศึกษาต่าง ๆ โดยตนเอง โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนเพื่อแจกให้กับครูในโรงเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 307 ชุด โดยกําหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามและกลับคืนให้ผู้วิจัยภายใน 7-15 วัน ทางไปรษณีย์
และผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์มาจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาแล้ววิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนดังน้ี    

 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

 4.2 วิเคราะห์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มาวิเคราะห์ข้อมูลระดับปฏิบัติ โดยนํามาหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกเป็นรายข้อ รายด้านและรวมทุกด้าน  

 4.3 การเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา ในจังหวัด

กาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) 
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีท่ีพบว่ามีความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันจึงทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe) 
 

ผลการวิจัย 
 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งปัจจุบัน 
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่และร้อยละ รายละเอียด
ปรากฏผลดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ข้อมูลสถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
128 
179 

 
41.70 
58.30 

รวม 307 100.00 
อายุ 
     ไม่เกิน 25 ปี 
     30-39 ปี 
     40-49 ปี 
     50 ปีขึ้นไป 

 
97 
66 
112 
32 

 
31.60 
21.50 
36.48 
10.42 

รวม 307 100.00 
ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 

 
219 
88 

 
71.33 
28.67 

รวม 307 100.00 
ตําแหน่งปัจจุบัน 
     ผู้บริหารสถานศึกษา 
     หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
     หัวหน้างาน ICT 
     ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 
     ครูผู้สอน 

 
7 
26 
48 
81 
145 

 
2.28 
8.47 
15.64 
26.38 
47.23 

รวม 307 100.00 
ประสบการณ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษา/การสอนของครู 
     ไม่เกิน  5 ปี   
     6-10 ปี 
     11-15 ปี 
     16 ปีขึ้นไป 

 
63 
84 
112 
48 

 
20.52 
27.36 
36.48 
15.64 

รวม 307 100.0 
 
 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 118 |



ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลสถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
ขนาดของสถานศึกษา 
     ขนาดเล็ก   (นักเรียนต้ังแต่ 499 คนลงมา) 
     ขนาดกลาง (นักเรียนต้ังแต่ 500-1,499 คน) 
     ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนต้ังแต่ 1,500 คนข้ึนไป) 

 
47 
142 
118 

 
15.31 
46.25 
38.44 

รวม 307 100.0 
 
 จากตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 179 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.43 มีอายุ 40-49 ปี จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 36.48 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 219 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.33 มีตําแหน่งปัจจุบันเป็นครูผู้สอน จํานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 47.23 มีประสบการณ์เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา/การสอนของครู 11-15 ปี จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 36.48 และมีขนาดของสถานศึกษาเป็น
ขนาดกลาง จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25  

 
ตอนท่ี 2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
 ผลการวิเคราะห์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายด้านและ
โดยรวมทุกด้าน ปรากฎผลดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในภาพรวม 

 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ด้านการสร้างกําลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4.05 0.36 มาก 

2. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3.52 0.17 มาก 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3.69 0.24 มาก 

4. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

4.01 0.38 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.81 0.23 มาก 
  

จากตารางท่ี 2 พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x=3.81) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านการสร้างกําลังคนให้มีศักยภาพ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (x=4.05) รองลงมาคือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ ( x=4.01) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(x=3.69) และด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (x=3.52)  
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ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏผลตารางท่ี 3-4 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม 

 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา 

ขนาดสถานศึกษา 

F Sig. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่
และขนาด
ใหญ่พิเศษ 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านการสร้างกําลังคนให้มีศักยภาพในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.98 0.36 4.03 0.61 4.09 0.36 1.76 0.174 

2. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.54 0.17 3.49 0.18 3.54 0.68 2.80 0.062 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.71 0.22 3.67 0.25 3.70 0.23 0.61 0.546 

4. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

3.80 0.34 4.05 0.35 4.03 0.40 8.67** 0.000 

รวมเฉล่ีย 3.76 0.21 3.81 0.23 3.84 0.24 2.27 0.105 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา

ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ใน
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้น
จึงทดสอบความแตกต่างโดยวิธีการของเชฟเฟ่ ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัด 
 กาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  
 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 

ขนาดสถานศึกษา x  

ขนาดเล็ก 
(Sig.) 

ขนาดกลาง 
(Sig.) 

ขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่พิเศษ 

(Sig.) 
3.80 4.05 4.03 

ขนาดเล็ก 3.80 - 
-0.25** 
(0.000) 

-0.23** 
(0.001) 

ขนาดกลาง 4.05 - - 
0.01 

(0.931) 
ขนาดใหญ่และ 
ขนาดใหญ่พิเศษ 

4.03 - - - 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ ระหว่างสถานศึกษาเล็กกับขนาดกลาง และขนาดเล็กกับขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นั่นคือ ผู้บริหารและครูของสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษ มีการปฏิบัติมากกว่าผู้บริหารและครูของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ในการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.43 อายุ 40-49 ร้อยละ 36.48 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 71.33 ตําแหน่งปัจจุบันเป็นครูผู้สอน ร้อยละ 47.23 ประสบการณ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษา/การสอน
ของครู 11-15 ปี ร้อยละ 36.48 มีขนาดของสถานศึกษาเป็นขนาดกลาง ร้อยละ 46.25  

2. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านการสร้างกําลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รองลงมาคือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3. การเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่างโดย
วิธีการของเชฟเฟ่ พบว่า ผู้บริหารและครูของสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีการปฏิบัติ
มากกว่าผู้บริหารและครูสถานศึกษาขนาดเล็ก  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างกําลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมากท่ีสุด เนื่องจากการบริหารองค์กรต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพราะเทคโนโลยีการศึกษามีประโยชน์
และสําคัญต่อวงการศึกษาเพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ การจะนําเทคโนโลยีการศึกษาไป
ใช้ในการงานใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้ต้องเข้าใจเทคโนโลยีการศึกษาอย่างชัดเจนและถูกต้อง การทําความเข้าใจกับความหมาย
และขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาจึงเป็นสิ่งจําเป็นย่ิง ดังท่ี ศิริพงษ์ เศาภายน (2547, หน้า 13) กล่าวว่า การบริหาร
เป็นประบวนการที่ประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การ การกระตุ้นและการควบคุม ซ่ึงจะนําไปสู่การพิจารณา และ
จัดการกับบุคคลและทรัพยากรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถสิทธ เวชพูล (2550, หน้า 
54) ได้ศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับปาริชาติ โต๊ะเอ่ียม (2556, หน้า 55) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกัน  

2. การเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมไม่มีความแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ นั่นคือ สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ไม่มีความแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาแต่ละขนาดมีการได้รับนโยบานและแผนการ
พัฒนาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นแบบเดียวกันคือ ด้านการสร้างกําลังคนให้มีศักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีความแตกต่างกันยกเว้นด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการข้ึนอยู่กับในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
นั้น ๆ ดังท่ี อนันต์ เกิดดํา (2548, หน้า 255-259) กล่าวว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษา ท่ีทันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดย
อาศัยกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกท้ัง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการบริหารโรงเรียนมากโดยเฉพาะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท้ังนี้เพราะคอมพิวเตอร์สามารถท่ีจะใช้ทํางานต่าง ๆ ได้รวดเร็ว และสามารถท่ีจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ใช้ใน
อนาคตได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงพยายามที่จะนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานการบริหารการศึกษา จึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ โต๊ะเอ่ียม (2556, หน้า 55) ได้ศึกษาสภาพแลปัญหาการบริหารเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับปิยณัฐ  
สุขสมพืช (2556, หน้า 56) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา ตาม
ยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ กระทรวงศึกษาธิการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน  

แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 พบว่า ผู้บริหารและครูของสถานศึกษากลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ มีการปฏิบัติมากกว่าผู้บริหารและครูของสถานศึกษาขนาดเล็ก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก สถานศึกษาได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีสภาพ
ความพร้อมในด้านอุปกรณ์ โปรแกรม รวมท้ังบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ กัมพล โพธิ์ระดก (2553, หน้า 54) ได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 
1 ผลการวิจัยพบว่า จําแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และปาริชาติ โต๊ะเอ่ียม (2556, หน้า 55) ได้ศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  ผลการวิจัยพบว่า จําแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือสนบัสนุนการบริหารจัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เช่นกัน 
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1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.1 ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะศึกษาความต้องการจําเป็นของการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือการนําไปใช้ท้ังในการศึกษาในปัจจุบัน การศึกษาต่อในอนาคต ในชีวิตประจําวัน และอ่ืน ๆ โดย
สํารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จํานวน 80 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบให้คะแนนการปฏิบัติจากสถานการณ์จริง แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ข้อมูลท่ีได้รับจะถูก
นําไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1) นักศึกษาพยาบาลมีปัญหาภาษาอังกฤษในทักษะ
การฟังและการเขียนมากที่สุด ซ่ึงอยู่ในระดับอ่อน และ (2) นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจําเป็นในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในทุกทักษะในระดับมากท่ีสุด แต่มีความต้องการจําเป็นในทักษะการพูด ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึง
ประโยชน์ท่ีได้จากผลงานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางเพ่ือ (1) พัฒนาเนื้อหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมี
ความตระหนักถึงบทบาทของภาษาอังกฤษในสายวิชาชีพการพยาบาลในการท่ีจะต้องปรับตัวรับกับความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์กับการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนมากข้ึน (2) ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีและเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล (3) ออกแบบวิชาภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ (4) เป็น
ประโยชน์ต่อนักวิจัยท่านอ่ืน ๆ ในการนําไปประยุกต์ใช้ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องหรือในบริบทอ่ืน ๆ 
คําสําคัญ: นักศึกษาพยาบาล, ภาษาอังกฤษเพ่ือสายวิชาชีพการพยาบาล, การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to study needs analysis on English language learning of the 
nursing students for applying in both current and further studies and everyday life. The survey was 
conducted with 80 second year students of the Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University. 
The instruments used in the study were the practical assessment score sheet, the interview form and 
the questionnaire. The data were analyzed by descriptive statistics. The results revealed that: (1) the 
nursing students were experiencing the problems in listening and writing skills most, showing a low 
level of skill, and (2) the nursing students required all English skills at a high level. However, the need 
of speaking skills was at the highest level.  The results of this research will be beneficial for: (1) 
developing the teaching content of English for nursing students to be aware of the roles of English 
language in nursing profession in order to adapt to the needs of diverse ethnics and the coexistence 
in the ASEAN community; (2) promoting good attitude and motivation in learning English among 
nursing students; (3) designing the English course that corresponds to the present situation and (4) 
supporting other researchers in applying to the relevant context or in other contexts. 
Keywords: Nursing Students, English for Medical Profession, Needs Analysis 
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Introduction 
 

Human primary source of communication is the language. We share our thoughts and ideas 
through language. Each country has its own language. Some countries have even more than one 
language spoken and understood in their regions. So there are more than a thousand of languages in 
this world. 

However, the language which is widely used in communicating around the world is English. It 
is not only spoken as the first language in many countries but also reached the widest from any 
language spoken nowadays. It has become the lingua franca in many fields; science, technology, 
politics, business, and entertainment, to name a few. English is the working language of many 
international organizations, like NATO and the European Union, and of course, the United Nation (UN). 
UN mentions on its official web-site (the United Nation, n.d.) “There are six official languages of the 
UN.  These are Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. The correct interpretation 
and translation of these six languages, in both spoken and written form, is very important to 
the work of the Organization, because this enables clear and concise communication on issues 
of global importance.” English is the language of global advertising. It is also the most-used 
language of the internet, accounting for more than half of all websites. So learning English is a way to 
get access to a broader range of information, connections, and opportunities (Zeeshan Naved, n.d.). 

According to the implementation of AEC in 2015, it is the realisation of the region’s end goal 
of economic integration. It envisions ASEAN as a single market and production base, a highly 
competitive region, with equitable economic development, and fully integrated into the global 
economy. Once AEC is realised, ASEAN will be characterized by free movement of goods, services, 
and investments as well as freer flow of capital and skills. With harmonised trade and investment 
laws, ASEAN, as a rules-based organization, will be strengthened and become more interesting as a 
single investment destination (ASEAN Economic Community: How viable is investing, n.d.). This results 
in the free movement of goods, services, investment, capital and skilled labor within the Community, 
in particular the movement of the first seven occupations within the Community which are nurse, 
engineer, architect, surveyor, dentist, doctor and accountant. This integration of the ASEAN Economic 
Community will contribute to the development of regional economic security and enhance the 
competitiveness with other regions (Phopruksanan, 2013). The nursing profession may be affected by 
these situations. Also, the number of foreign patients has increased in Thailand and foreign language 
is necessary for communication. English is a vital tool for medical professions to communicate with 
foreign patients (Supanatsetakul, 2014, pp. 378-386). 

Naruenatwatana and Vijchulata (2001) said that English also plays a vital role in medical 
studies because the students have to read medical textbooks and professional journals which are 
mostly written in English. Moreover, medical students need to use English for studying their subject, 
furthering education, and also for their careers in the future. 

To design the appropriate English courses in the medical field in real situations, one of the 
necessary factors is to address medical students’. In this paper the sample will be nurse students, 
needs and problems in studying the English language. Their need analysis was surveyed along with 
their 4 English skills – listening, speaking, reading and writing - competency will be analyzed.  
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Objectives of the Study 
 

This research study aimed to: 
 1)  Examine the problems of nurse students studying English for their future career; and 
 2)  Explore the needs of nurse students studying English for their future career. 
 

Research Questions 
 
 1)  To what skills in Engl ish do nurse students have problems on studying English for their 
future career? 
 2)  To what extent do nurse students have needs for studying English for their future career? 
 

Scope of the Study 
 

This research aimed to study the populations who were 80 second-year nursing students, in 
Faculty of Nursing at Chaiyaphum Rajabhat University. In order to find out their English competency, 
in four skills; listening, speaking, reading and writing, after they had studied ‘English for nursing 
student I-II’ in their first year. Moreover, what they really need together with their problems in 
studying English were to be concerned. 
 

Methodology 
 

1.  Population and Participants 
     The research was a descriptive research. The populations were purposively selected. 

They were 80 second-year nursing students who were studying in the Faculty of Nursing, Chaiyaphum 
Rajabhat University in the academic year of 2017. 

2.  Research Instruments 
     There were four research instruments as follows.   
     1)  A practical assessment score sheet for simulation situations: 
          Nursing students were asked to do a practical test, the simulation situations. In the 

test, they had to communicate with three foreigners in three simulation situations.   
          The raters consisted of three foreigners and the researcher, herself. The researcher 

participated in and scored for every test. The test concentrated on the students’ ability in listening 
and speaking and also the ability of trying to communicate with the foreigners. 

     2)  A reading skill test:  
          Students were given a reading test such as medical articles, patient history and 

patient medical records, totaling 10 texts.  
     3)  A writing skill test: 
          This test showed the students' ability in writing skills. It aimed to evaluate their writing 

skill as they had to answer and gave their opinions on each question in English. 
     4)  A questionnaire: 
          This part of questionnaire intended to examine their needs in learning English for their 

future career. It inquired about the perceived readiness of the populations in using English language 
for their future career. 
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3.  Data Collection 
     There were three main processes of data collecting in this research. All the data in this 

research were collected from:  
     3.1  the practical assessment from simulation situations 
           The populations were required to take the practical test three times in three 

situations with three foreign patients through the simulation situations. 
 

Table 1:  Background of the foreigners and three simulation situations   
 

Simulation Situation 
Role Play 

Information of foreigners 
Students Foreigners 

1. A registered nurse who was on 
her duty with a foreign patient 
and taking the patient history in 
order to obtain information of the 
symptoms before seeing a doctor 
for further treatment 

a nurse A pat ient with 
various illnesses* such 
as having a cold, 
diarrhea and fever. 

     An Italian man who 
spoke English fluently; 
however, his Italian accent in 
English was really strong. 
He was a teacher teaching 
En g l i s h  in Cha iyaphum 
Technical College. 
 

2. A nurse who was on her duty, 
providing services for foreign patients 
who were admitted to the 
hospital. She was required to 
provide a daily care. 

a nurse A pat ient who 
was admitted to 
a hospital and received 
care from the nurse 
on her duty. 

     A senior  exchange 
Cambodian student who 
understood and spoke English 
very well. 
 

3.  A nurse who had to perform 
her duties with a British medical 
exchange student. She had to 
provide the pat ients’ medical 
history to the British medical 
exchange student. 

a nurse An Externship medical 
student who was 
an exchange student 
from England. 

     A native speaker who 
came from England. He was 
an English teacher, teaching 
at Chaiyaphum Rajabhat 
University 
 

*(The illness was randomized: 1 student: 1 illness) 
 

           From Table1, further explanations described for each simulation situation were as 
follows;  

           1)  First simulation situation: 
                The nursing students were required to have the ability in asking questions and 

listening to the foreigner patient’s background in order to get his medical history. The sentences used 
in this situation were mostly common sentences the nurses generally used to reach to the patients’ 
symptoms. The students had been through various sentences while they were studying “English for 
Nursing Student I-II” in their first year. The sample sentences included: What’s the problem? Do you 
have any other symptoms? Or When did the symptoms start? 

           2)  Second simulation situation: 
                In this situation, the students were required to have the ability inform about their 

daily care to the foreign patient who was admitted to the hospital. They had to make conversation 
with the patient, for example; to ask for the patient’s daily symptoms in order to gain some 
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information to report to the doctor. The student might ask for proceeding pressure measurement, 
measuring temperature, giving the patient the injection, or explaining about medication to the patient 
as well as asking other questions. 

           3)  Third simulation situation: 
                The students were required to have the ability both in speaking and interacting 

on academic and medical issues with the medical student. They must be able to report their 
patients’ illnesses together with the patients’ medical history. They also had to respond back on the 
questions about the patients when they were asked. 

     3.2  the reading test 
           The reading test consisted of 10 texts. The students had to work in pairs. Each person 

was given a text. They were allowed to use translation devices such as a dictionary or a computer. 
The students were required to read and understand the text within 20 minutes. Thereafter, they had 
to take turns to summarize and tell the story they had read to their partners. The students were 
asked to use English in telling the story; however, Thai was also allowed as some words or phrases. 

           After the nursing students had taken the reading test, they had to do self-assessment 
on their reading ability to see if they needed to learn more about reading.  

     3.3  the writing test 
           This is the instrument used to gather data from nursing students regarding 

background information, opinions on the importance of English, opinions on English proficiency, 
frequency of using English, and problems and needs of learning English for their future career. 

           This writing test aimed to have the sample have chances to evaluate their writing 
skill themselves as they had to answer and give their opinions on each question in English  

     3.4  the questionnaire 
           In this section, the students were asked to do self-assessment about their perceived 

readiness in using four English skills for nursing practice: listening, speaking, reading and writing. The 
students were told to answer the questionnaire after they had taken the simulation situation test, the 
reading test and the writing test.   

           In addition, the students had to indicate their necessity of English learning for their 
future career, ‘what skill of English do you need the most in your career?’, ‘what skill of yours is the 
weakest?’; for example. 

4.  Data analysis  
     4.1  Evaluation of listening-speaking tests 
           For each simulation situation test, each foreigner from three simulation situation 

evaluated the students’ abilities in speaking, communicating and listening individually. This meant 
that every student had listening and speaking scores from each situation they had attended. The 
criteria on listening and speaking evaluation were shown on Table 2. 

     4.2  Evaluation of reading - writing and the need analysis of English 
           The five-point Likert Scale was used to score the levels for the populations’ opinions 

in their need of English. As for both of the opinions on their abilities in reading and writing skill that 
they had participated in this research and their needs of learning more English, a specific scale was 
assigned for each specific criterion as can be seen in Table 2-3.  
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Table 2 : A five-point Likert Scale criteria in listening, speaking, reading and writing evaluation 
 

Scale Criteria Mean Range 
5 Very Good 4.21 - 5.00 
4 Good 3.41 - 4.20 
3 Fair 2.61 - 3.40 
2 Poor 1.81 - 2.60 
1 Very Poor 1.00 - 1.80 

 
Table 3 : A five-point Likert Scale criteria for problems and needs 
 

Scale Criteria Mean Range 
5 Very important 4.21 - 5.00 
4 Important 3.41 - 4.20 
3 Fairly important 2.61 - 3.40 
2 Slightly important 1.81 - 2.60 
1 Not important 1.00 - 1.80 

 

Results 
 

This research was conducted in order to answer its research questions; 1) to what skills in 
English do nurse students have problems on studying English for their future career? and 2) to what 
extent do nurse students have needs for studying English for their future career? The answers of 
those two questions were presented in the following sections. 

1.  To what skills in Engl ish do nurse students have problems on studying English for their 
future career? 

     According to all tests mentioned above, the nurse students’ English problems on their 
studying for their future could be divided into two parts: 1 ) the evaluation of listening and speaking 
skills, and 2) the self-assessment on their reading and writing skills. 

     1)  The evaluat ion of l i s tening and speaking skills from the s imulat ion situation test 
of 8 0  populations revealed that their listening ability was ‘poor’ with the average score of 2.59 + 
0.125, and the speaking ability of the students was ‘fair’ with the average score of 3.01 + 0.173, as 
shown in Table 4. 
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Table 4:  The evaluation of the nursing students on their readiness in using English listening and  
              speaking skills for nursing career  
 

English Skills Mean S.D. Level 
 

Listening Skill 
1. Listening to the patient’s medical history in the  
   process of interviewing the patient and taking his  
   history 
2. Listening to the patient’s responses in the physical  
   examination process 

3. Listening to the patient’s opinions or questions 
4. Listening to the doctor's commands 
5. Listening to the diagnosis and the treatment plan from  
   the doctor 
       Total score of listening skill 
 

Speaking Skill 
1. Inquiring the patient’s medical history in the process  
   of interviewing the patient and taking his/her history 
2. Providing advice to the patient for allowing him/her  
   to follow the general physical examination, laboratory  
   and special tools examination  
3. Indicating the diagnosis and the treatment plan to the  
   patient 
4. Presenting the patient’s medical report to the doctor  
       Total score of speaking skill 
 

 

 
2.99 

 
 

2.85 
 

2.53 
2.40 
2.20 

 
2.59 

 

 
3.27 

 
3.06 

 
 

2.96 
 

2.76 
3.01 

 

 
0.783 

 
 

0.633 
 

0.570 
0.570 
0.440 

 
0.125 

 

 
0.693 

 
0.861 

 
 

0.586 
 

0.450 
0.173 

 

 
Fair 

 
 

Fair 
 

Poor 
Poor 
Poor 

 
Poor 

 

 
Fair 

 
Fair 

 
 

Fair 
 

Fair 
Fair 

 
          2)  The students self-assessment of reading and writing skills revealed that the reading ability 
of the students was at a good level with the average score of 3.49 + 0.094, and the writing ability of 
the students was ‘poor’ with the average score of 2.38 + 0.006 as shown in Table 5 below:  
 
Table 5:  The nursing student self-assessment on the readiness in using English reading and writing  
              skills for nursing career 
 

English Skills Mean S.D. Level 
 

Reading Skill 
1. Reading the patient’s medical history and summarizing  
   the previous medical history from the medical record  
2. Reading the results from the laboratory tests and the  
   doctor's opinions 
3. Reading the academic articles 
       Total score of reading skill 
 

 

 
4.09 

 
3.45 

 
2.93 
3.49 

 

 

 
0.557 

 
0.723 

 
0.563 
0.094 

 

 

 
Good 

 
Good 

 
Fair 

Good 
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Table 5:  The nursing student self-assessment on the readiness in using English reading and writing  
              skills for nursing career (Cont.) 
 

English Skills  Mean S.D. Level 
 

Writing Skill 
1. Writing a report of a patient medical and the  
   information derived from the process of taking  
   patient’s history  
2. Writing a report of the daily care provided to the patient 
       Total score of writing skill 

 

 
2.46 

 
 

2.31 
2.38 

 

 
0.415 

 
 

0.424 
0.006 

 

 
Poor 

 
 

Poor 
Poor 

 
2  To what extent do nurse students have needs of studying English for their future career? 
     According to the data collected from the questionnaire about the needs of studying 

English for their future in all four skills, all the nursing students agreed that their current English 
proficiency was not enough to continue their higher education. Moreover, they were not confident 
enough to work with foreigners whether they were patients or even other colleagues. In addition, the 
need of four English skills was at the highest level. Table 6 below showed that, most of them were 
very interested in Speaking activities (100%), followed by Listening (88.75%), Reading (77.50%) and 
Writing (70%), respectively.  
 
Table 6:  The language skills which the students need most in their further study and their future job.  

 

English Skills 
Number of nursing students (person (percentage)) 

5 4 3 2 1 
 

1. Listening Skill 
2. Speaking Skill 
3. Reading Skill 
4. Writing Skill 
 

 

71 (88.75%) 
80 (100.00%) 
62 (77.50%) 
56 (70.00%) 

 

 

9 (11.25%) 
0 (0.00%) 

11 (13.75%) 
14 (17.50%) 

 

0 (0.00%) 
0 (0.00%) 
7 (0.87%) 
10 (12.5%) 

 

 

0 (0.00%) 
0 (0.00%) 
0 (0.00%) 
0 (0.00%) 

 

 

0 (0.00%) 
0 (0.00%) 
0 (0.00%) 
0 (0.00%) 

 

 
Table 7:  The results of the needs analysis of the nursing students on the practice of English skills:  
              listening, speaking, reading and writing for nursing profession  
 

English Skills Mean S.D. Level 
 

Listening Skill 
1. Listening to the patient’s medical history in the  
   process of interviewing the patient and taking his history 
2. Listening to the patient’s responses in the physical  
   examination process 
3. Listening to the patient’s opinions or questions 

 

 
4.93 

 
4.40 

 
4.44 

 

 
0.265 

 
0.648 

 
0.633 

 

 
VI 
 

VI 
 

VI 

(n = 80)  VI = Very Important, IM = Important, FI = Fairly Important 
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Table 7:  The results of the needs analysis of the nursing students on the practice of English skills:  
              listening, speaking, reading and writing for nursing profession (Cont.) 
 

English Skills Mean S.D. Level 
 

Listening Skill (Cont.) 
4. Listening to the doctor's commands 
5. Listening to the diagnosis and the treatment plan from  
   the doctor 
6. Listening to medical presentation 
7. Listening to medical lecture / seminar 
       Total score of listening skill  
 

Speaking Skill 
1. Inquiring the patient’s medical history in the process  
   of interviewing the patient and taking his history 
2. Providing advice to the patient for allowing him or her  
   to follow the general physical examination, laboratory  
   and special tools examination 

3. Indicating the diagnosis and the treatment plan to the  
   patient 
4. Presenting the patient’s medical report to the doctor  
5. Vocabulary usage of diagnosis 
6. Presenting professional research papers 
       Total score of speaking skill 
 

Reading Skill 
1. Reading the patient’s medical history and summarizing  
   the previous medical history from the medical record  
2. Reading the results from the laboratory tests and the  
   doctor's opinions 
3. Reading the academic articles 
       Total score of reading skill 
 

Writing Skill 
1. Writing a report of a patient medical and the  
   information derived from the process of taking patient’s  
   history  
2. Writing a report of the daily care provided to the patient 
3. Formats/styles for writing articles 
4. Vocabulary usage for writing articles 
       Total score of writing skill 
 

 

 
4.05 
3.85 

 
3.19 
3.30 
4.02 

 

 
4.85 

 
4.71 

 
 

3.56 
 

3.63 
4.74 
3.43 
4.15 

 

 
4.11 

 
3.05 

 
4.30 
3.82 

 

 
4.65 

 
 

4.65 
2.80 
3.80 
3.98 

 

 
0.710 
0.424 

 
0.982 
0.920 
0.254 

 

 
0.359 

 
0.455 

 
 

0.726 
 

0.986 
0.443 
0.708 
0.236 

 

 
0.528 

 
0.692 

 
0.461 
0.119 

 

 
0.480 

 
 

0.480 
0.683 
0.683 
0.117 

 

 

 
IM 
IM 
 

FI 
FI 
IM 

 

 
VI 
 

VI 
 
 

IM 
 

IM 
VI 
IM 
IM 

 

 
IM 
 

FI 
 

VI 
IM 

 

 
VI 
 
 

VI 
FI 
IM 
IM 

(n = 80)  VI = Very Important, IM = Important, FI = Fairly Important 
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Discussion and Conclusion 
 

The researcher had surveyed the needs of the students if the English subjects, provided for 
them during their degree course, were sufficient for being used in the actual working situations or for 
further studies. According to the survey, from Table 6, the nursing students needed to study more on 
all English skills: speaking, listening, writing and reading respectively. They also informed that their 
level in English was really low and needed more English courses. These were consistent with the 
results of the study revealing that the readiness of the armed forces nurses in English language was at 
a low level while the need to improve the English knowledge was at a high level (Paorohit, 2015, 
pp.267-279). Yonwikai (2013) also confirmed this information in her research that “the English 
language potential of nurses is an urgent matter that should be supported.” (p. 156).  

After the students had taken the tests in this research, they were aware of the need to 
increase their English proficiency in professional practice in the future. The reading skill of the 
students was better than other skills. The self-assessment score in reading skill was at the level of 
‘good’. The self-assessment score of speaking skill was at a moderate level, ‘fair’, and those of 
listening and writing skills were at a low level as demonstrated in Table 4 and Table 5. These were in 
accordance with the study conducted with the nursing students in Indonesia. The students in 
Indonesia had the problem of English listening skill the most while the reading skill was at the least 
(Pongsapan, Wello & Jabu, 2016, pp. 8-24). This might be because the students did not have chances 
to practice English on listening and speaking skills during the course much. The lack of equipment to 
help improving English listening skill such as English Sound Lab or Self-access Learning Centre was 
another cause. At present ( the academic year 2017) , there are only three Sound Lab rooms at 
Chaiyaphum Rajabhat University with not more than 150 seats are available. Also, there is only one 
Self-access Learning Centre, which is not enough to meet the needs of the students. In terms of 
reading ability that the students assessed their ability in the highest level out the four skills, it might 
be assume that the  instructional media and materials were usually taken from English language; 
journals, books, and texts which the students are assigned to read and search for more information.      

Even though the students were well-equipped with English skills at the moderate-good level, 
most of them agreed that the practice of English in various skills during the course was not enough to 
meet their needs. They also needed to improve all four English skills at the highest level (Table 6-7), 
especially speaking skill for providing patient advice, presenting patient reports as well as presenting 
professional research papers, followed by listening, writing and reading skills, respectively. This was in 
accordance with the needs for additional English courses of the nursing students at the University of 
Prima Indonesia, Indonesia. They had the demand the most on learning speaking, followed by 
listening, writing and reading skills (Saragih, 2017, pp. 59-70). Therefore, the students studying in the 
Bachelor of Nursing Science Program should be encouraged to have opportunities to practice an 
English speaking skill. It might be incorporated into one of the course’s activities, such as presenting a 
classroom report in English, presenting a patient report, and discussing in the group by using English 
language. In addition, they should also be encouraged to use English language in extracurricular 
activities in order to help them practice their everyday English skills, especially listening and speaking 
skills as they needed. This could help promote the students to be skillful and confident in using 
English for professional practice.          
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Recommendations  
 

1 .  In this research, the researcher had the populations tested their abi l i ty  only in two 
skills, listening and speaking skills. For the further research, the other two skills, reading and writing 
skills shall be concerned. 

2 .  In each skill test, a variety of media or test activities such as getting the students to 
use the sound lab room for the listening test, or presenting the retrieving information in front of the 
class in speaking skills should be conducted. 
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ชุดจําลองโรงจอดรถอัตโนมัติควบคุมด้วย  PLC 
Model of Automatic Gamboge Parks the Car Control by PLC 

ชัยยศ คํามี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
Chaiyos  Commee 

Faculty of Industrial Technology  Loei Rajabhat University 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเร่ืองชุดจําลองโรงจอดรถอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC  นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแบบจําลองโรงจอดรถ
อัตโนมัติเพ่ือเป็นต้นแบบในการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือสร้างระบบจริงพร้อมท้ังใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชา
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เพ่ือส่งเสริมทักษะท่ีจําเป็นสําหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยบูรณการความรู้ใน 4 สห
วิทยาการ ได้แก่วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ หรือเรียกว่า STEM Education ผลการวิจัยพบว่า
สามารถใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: ชุดจําลองโรงจอดรถควบคุมด้วย PLC, โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์(PLC), STEM Education 
 

ABSTRACT 
 

 This study aims to present the model of automatic gamboge car-parking control by PLC that 
makes use of modern technology in order to be the model to make the real automatic gamboge car-
parking control by PLC. Moreover, this will be used as a teaching material for Programmable Controller 
course that promotes the necessary 21st learning skills of students by the integration of four 
interdisciplinary namely Science, Engineer, Technology, and Mathematics which is called STEM 
Education. The results show that this model can be used effectively. 
Keywords:  Model of Automatic Gamboge car-parking Control by PLC, Programmable Controler (PLC), 
STEM Education 
 

บทนํา 
 

ในปัจจุบันการปัญหาพ้ืนท่ีจอดรถในตัวเมืองและตามสถานท่ีต่างๆมีมากและมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนเร่ืองเนื่องจาก
ปัจจัยหลักท่ีสําคัญคือการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในประเทศไทย ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกและ
พฤติกรรมความต้องการเดินทางของคนไทยเปลี่ยนไปเป็นผลให้ปัจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงอย่างมากซ่ึง
สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณรถยนต์ในประเทศไทยจากข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก
พบว่า 1 ม.ค. 2559 มีจํานวนปริมาณรถยนต์ 36,731,023 คัน ในขณะเดียวกันข้อมูลเม่ือวันท่ี 31 พ.ค. 2560 พบว่า    มี
ปริมาณรถยนต์ท่ีจดทะเบียนท้ังสิ้น 37,723,254 คัน เพ่ิมข้ึน 992,231 คัน (https://data.go.th) ซ่ึงสอดคล้องกับจํานวน
ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในปี 2559มีท้ังสิ้น 1,944,417 คัน (www.fti.or.th) จากข้อมูลดังกล่าวทําให้เกิด
ปัญหาของพ้ืนท่ีการจอดรถโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ  จึงมีการทําโรงจอดรถแบบหลายๆชั้น การทําโรงจอดรถในชั้นใต้ดิน
ซ่ึงต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาออกแบบโรง
จอดรถท่ีทันสมัย  ผู้วิจัยจึงได้สร้างชุดจําลองโรงจอดรถอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางอีกประการหน่ึง
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมท้ังสามารถนําไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์ ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตได้อีกด้วยซ่ึงสอดคล้องกับ ศุภกฤต ชัยสวัสด์ิ (2553) 
ได้ทําวิจัยเรื่อง ระบบจัดการลานจอดรถถ่ึงอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเพ่ือช่วยหาท่ีว่างจอดรถและระบบป้องกัน
ความปลอดภัยโดยมีการออกแบบกลไกเปิดปิดและตัวตัดต่างๆเพ่ือควบคุมพ้ืนท่ีๆจอดรถไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด
เช่นเดียวกับอิทธิพล หอมหวนและคณะ (2558) ทําภาคนิพนธ์เร่ืองระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกท่ีจอดรถแบบ
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เรียลไทม์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรสอดคล้องกับ  
คมสัน พิมสาร และคณะ (2558) ได้ทําระบบจําลองอาคารจอดรถอัตโนมัติเป็นต้น  

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือสร้างชุดจาํลองโรงจอดรถแบบอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC 
2. เพ่ือเป็นต้นแบบแนวคิดในการออกแบบโรงจอดรถท่ีทันสมัยในอนาคต 
3. เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ (PLC) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ชุดจําลองและทดลองโรงจอดรถควบคุมด้วย PLC ขนาด 3 ชั้น 
2. สามารถเรียกลิฟท์ขึ้น–ลงตามชั้นต่างๆได้โดยการกดปุ่มเลือกชั้น 
3. ใช้เครื่องPLCโดยใช้โปรแกรม ladder และ SFC ควบคุมการทํางานของลิฟท์                    
4. สามารถเลือกโหมดการทํางานได้ 5 โหมด 
5. ใช้หลอด LED โชว์สถานะช่องว่างสําหรับจอดรถของแต่ละชั้น 
6. ใช้ Servo motor 12 VDC ในการขับเคล่ือนห้องโดยสาร 
7. สามารถจอดรถได้ท้ังหมด 12 คัน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ได้ชุดจําลองโรงจอดรถอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC 
 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบการทํางานของ PLC และโปรแกรมควบคุมการทํางานของ PLC 
 3. ได้สื่อการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ (PLC) 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือสร้างชุดจําลองโรงจอดรถอัตโนมัติควบคุมการทํางานด้วยโปรแกรม 
Programmable Logic Controller (PLC) สามารถแบ่งเป็นข้ันตอนในการทํางานได้ ดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของอุปกรณ์ต่างๆในการทําชุดจําลองโรงจอดรถ  ระบบท่ีจอดรถในปัจจุบันบัน มี
ด้วยกัน 2 แบบ คือ  

1.1 ระบบแบบด้ังเดิมท่ี ต้องใช้เจ้าหน้าที เข้าไปเกี่ยวข้องควบคุม จุดเด่น คือ ไม่ต้องลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยี จุดด้อย มีการใช้พนักงานหลายคน ผู้เข้าใช้บริการต้องเสียเวลา หาท่ีจอดรถ   แนวทางแก้ไขคือนําเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยผ่อนแรงเจ้าหน้าที และ อํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ  
  1.2 ระบบจอดรถสมัยใหม่ท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยผ่อนแรง จุดเด่น คือ มีการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีผู้เข้าใช้บริการมี ความสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการวนรถ เพ่ือหาท่ีจอด     จุดด้อย เทคโนโลยีท่ี
นํามาใช้ยังมีต้นทุนสูง ลานจอดรถบางแห่งท่ีมีระบบไม่สมบูรณ์ผู้เข้าใช้บริการยังคงต้อง วนรถหาท่ีจอดเองตามยถากรรม 
แนวทางแก้ไข นําเทคโนโลยีพ้ืนฐานเช่นระบบเซ็นเซอร์เข้ามาใช้ช่วยผ่อนแรงเจ้าหน้าท่ี และอํานวยความสะดวก 

2. ออกแบบโครงสร้าง วงจรต่างๆ Hard ware และ Soft ware ของชุดจําลองโรงจอดรถ 
2.1 ออกแบบโครงสร้าง Hard Ware ของชุดจําลองโรงจอดรถ 

  โครงสร้างของโรงจอดรถที่ทําการออกแบบทําด้วยอะลูมิเนียมฉากซ่ึงมีขนาดและลักษณะดังรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1  แสดงการออกแบบโครงสร้างของโรงจอดรถ 

2.2  ออกแบบโครงสร้าง Software ของชุดจําลองโรงจอดรถ 

 
 

รูปที่ 2  แสดงการออกแบบโครงสร้าง Software ของชุดจําลองโรงจอดรถ 
 

 จากรูปท่ี 2 แสดงโปรแกรม SFC การทํางานของชุดจําลองโรงจอดรถโดยเป็นการเลือกชั้นจอดรถได้ 
3 ชั้น โดยท่ีถ้าเลือกชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วจะไม่สามารถเลือกชั้นอ่ืนได้และการเลือกชั้นจะเลือกตามความว่างของท่ีจอดรถ
จะต้องดําเนินการจนจอดรถสําเร็จแล้วถึงจะเริ่มต้นกระบวนการใหม่ และในแต่ละสเต็ดการทํางานของ SFC จะมี
โปรแกรมการทํางาน STL และ Inner Ladder ควบคุมการทํางาน 

3. การสร้างชุดจาํลองโรงจอดรถและเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน 
3.1 การสร้างชุดจําลองโรงจอดรถ 

 

รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างชิ้นงานทีป่ระกอบสําเร็จ 
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 จากรูปท่ี 3 แสดงโครงสร้างของโรงจอดรถจําลองท่ีประกอบสําเร็จแล้วประกอบด้วยโครงสร้างหลัก
ด้วยอลูมิเนี่ยมเพ่ือให้มีน้ําหนักเบา ลิฟต์ยกรถไปตามชั้นต่างๆ  เซ็นเซอร์สําหรับตรวจจับพ้ืนท่ีว่างของโรงจอดรถและ
เทอร์มินอลต่อสายไฟฟ้าสําหรับเชื่อมต่อกับ PLC   

3.2 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน 
Flowchart การทํางานของชุดจําลองโรงจอดรถควบคุมด้วย PLC 

 
รูปที่  4  Flowchart การทํางานของชุดจําลองโรงจอดรถควบคุมด้วย PLC 

 
การทํางานของชดุจําลองโรงจอดรถควบคุมด้วย PLC 

 
1. คือ เปิดเคร่ือง PLC และบอร์ดวงจรต่างๆจากนั้นรันเคร่ือง PLC 
 

2. คือ คําสั่งอินพุตสําหรับเรียกชั้นของลิฟท์คือ กดปุ่ม BUTTON SWITCH ดังน้ี X16 คือ 
ชั้น 1 , X17 คือ ชั้น 2 , X21 คือ ชั้น 3  

 
3. คือ เม่ือรับคําสั่งอินพุตสําหรับเรียกชั้นของลิฟท์คือ กดปุ่ม BUTTON SWITCH ดังน้ี X16 

คือ ชั้น 1 , X17 คือ ชั้น 2 , X21 คือ ชั้น 3 ก็จะมาตรวจสอบว่าใช่ชั้น 1 หรือไม่ ถ้าใช่จะ
สั่งให้เอาท์พุต Y2 ทํางาน คือสั่งให้ลิฟท์ลง ถ้าไม่ใช่ก็วนกลับไปรับค่าใหม่ 

 

 

เริ่มต้น 

รับค่า 

ตรวจสอบชั้น 1 
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4. คือ เม่ือรับคําสั่งอินพุตสําหรับเรียกชั้นของลิฟท์คือ กดปุ่ม BUTTON SWITCH ดังน้ี X16 

คือ ชั้น 1 , X17 คือ ชั้น 2 , X21 คือ ชั้น 3 ก็จะมาตรวจสอบว่าใช่ชั้น 2 หรือไม่ ถ้าใช่จะ
สั่งให้ตรวจสอบอีกทีว่าลิฟท์อยู่ชั้น 1 หรือ ชั้น 3  

 
5. คือ เม่ือรับคําสั่งอินพุตสําหรับเรียกชั้นของลิฟท์คือ กดปุ่ม BUTTON SWITCH ดังน้ี X16 

คือ ชั้น 1 , X17 คือ ชั้น 2 , X21 คือ ชั้น 3 ก็จะมาตรวจสอบว่าใช่ชั้น 3 หรือไม่ ถ้าใช่จะ
สั่งให้เอาท์พุต Y0 ทํางาน คือสั่งให้ลิฟท์ขึ้น ถ้าไม่ใช่ก็วนกลับไปรับค่าใหม่ 

 
6.  คือ เม่ือลิฟท์อยู่ชั้น 2 ต้องตรวจสอบว่าลิฟท์อยู่ชั้น 1 หรือ ชั้น 3 ถ้าลิฟท์ อยู่ชั้น 1 สั่งให้

เอาท์พุต Y16 ทํางานแล้วไป SET Y0 คือสั่งให้ลิฟท์ขึ้น ถ้าลิฟท์อยู่ชั้น 3 สั่งให้เอาท์พุต 
Y17 ทํางานแล้วไป SET Y2 คือสั่งให้ลิฟท์ลง แต่ถ้าถ้าไม่ใช่ก็วนกลับไปรับค่าใหม่ 

 
7. คือ คําสั่งเอาท์พุต Y0 ท่ีสั่งให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา 

 
8. คือ คําสั่งเอาท์พุต Y2 ท่ีสั่งให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา 

 
9. คือ คําสั่งสิ้นสุดกระบวนการท้ังหมดของชุดจําลองโรงจอดรถ 

 
 
4.  ขั้นตอนการทดสอบ 

   4.1 การทดสอบ Power Supply 12 VDC 3A 
  - ทดสอบวัดแรงดันไฟฟ้า นํามัลติมิเตอร์มาวัด ตั้งย่าน 50 VDC ขั้วบวกวัดท่ีขาบวกของ C ขั้วลบวัดท่ี
ขาลบ สังเกตดูว่าเข็มมิเตอร์สวิงข้ึนไปท่ี 12 V หรือไม่ 
  - ทดสอบวัดกระแสไฟฟ้า นํามัลติมิเตอร์มาต่ออนุกรม โดยเอาข้ัวบวกต่อทางด้านขาเอาท์พุตของเร็ก
กูเรท 7812 ขั้วลบต่อท่ีขาบวกของ C สังเกตและอ่านค่ากระแส 
  4.2  การทดสอบ Servo Motor 
  - นําแบตเตอร์รี่ 12 VDC มาต่อขนานกับมอเตอร์คือ นําข้ัวบวกแบตเตอร์รี่ต่อกับข้ัวบวกของ Servo 
Motor ส่วนข้ัวลบก็ต่อกับข้ัวลบ ถ้าเราจะให้มอเตอร์กลับทางหมุนก็ต่อสลับข้ัวกันคือ บวกต่อลบ ลบต่อบวก ถ้ามอเตอร์
หมุนก็แสดงว่ามอเตอร์ทํางานปกติดี ถ้าไม่หมุนแสดงว่ามอเตอร์เสีย 
  4.3  การทดสอบลิมิตสวิทซ์ 
  - นํามัลติมิเตอร์มาวัด ตั้งย่านวัดท่ี R×1 ขั้วบวกมิเตอร์จับท่ีขา NO ขั้วลบจับท่ีขา com หรือ GND 
ของลิมิตสวิทช์ ทําการกดลิมิตสวิทช์ดูว่าเข็มมิเตอร์สวิงหรือไม่ ถ้าสวิงแสดงว่าปกติดี ถ้าไม่สวิงแสดงว่าเสีย 
  4.4 การทดสอบ LED 
  - นํามัลติมิเตอร์มาวัด ตั้งย่านวัดท่ี R×1ขั้วบวกมิเตอร์จับท่ีขาบวก ขั้วลบจับท่ีขาลบ หรือ GND ของ
LED สังเกตดูว่ามีแสงหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าปกติดี ถ้าไม่มีแสดงว่าขาด 
  4.5 การทดสอบ Push-Button Switch 
  - นํามัลติมิเตอร์มาวัด ตั้งย่านวัดท่ี R×1ขั้วบวกและขั้วลบจับขาใดก็ได้ ทดสอบกด Push-Button 
Switch สังเกตว่าเข็มมิเตอร์สวิงข้ึนหริอไม่ ถ้าข้ึนแสดงว่าปกติ ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าเสีย 
  4.6 การทดสอบ R  
  - นํามัลติมิเตอร์มาวัด ตั้งย่านวัดท่ี R×1k ขั้วบวกและขั้วลบจับขาใดก็ได้ อ่านค่าได้ 15 kΩ ในการวัด
ว่า R ขาดหรือไม่ก็ตั้งย่านวัดท่ี R×1k ขั้วบวกและขั้วลบจับขาใดก็ได้เช่นกัน สังเกตว่าเข็มมิเตอร์สวิงข้ึนหรือไม่ ถ้าข้ึนแสดง
ว่าปกติ ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าขาด 
 

ตรวจสอบชั้น 2 

ตรวจสอบชั้น 3 

ตรวจสอบว่าอยู่ชั้นไหน  

ลิฟท์ขึ้น 

ลิฟท์ลง 

จบการทํางาน 
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  4.7 การทดสอบรีเลย์ 
- จ่ายไฟ 12 VDC เข้ารีเลย์ สังเกตฟังเสียงทริกหน้าคอนแทคของรีเลย์ ถ้ามีเสียงแสดงว่าปกติ ถ้าไม่มี

แสดงว่าเสีย 
5.  ขั้นตอนการทดลอง 

          จากการทําชุดจําลองโรงจอดรถควบคุมด้วยโปรแกรม PLC ซ่ึงได้ผลจากการทดลองตามขั้นตอน ดังน้ี 
      5.1 ทดลองกดปุ่มเลือกชั้นของลิฟท์ 

       5.2 ทดลองการทํางานของ LED 
       5.3 ทดลองการทํางานของท่ีว่างแต่ละชั้นเม่ือไม่มีรถจอดและเม่ือมีรถจอด 

ผลการทดลอง 
 

จากการทําชุดจําลองโรงจอดรถอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรม  PLC ซ่ึงได้ผลจากการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ทดลองกดปุ่มเลือกชั้นของลิฟท์ 

 2. ทดลองการทํางานของ LED  
 3. ทดลองการทํางานของท่ีว่างแต่ละชั้นเม่ือไม่มีรถจอดและเม่ือมีรถจอด 
 
ตารางท่ี 1  ผลการทดลองการทํางานของท่ีว่างแตล่ะชั้นเม่ือไม่มีรถจอดและเมื่อมีรถจอด 
 

 

ครั้งท่ี 
การเรียกชั้นของลิฟท์ เม่ือมีรถจอด ผลการทดลอง 

ลิฟท์อยู่ท่ีชั้น ชั้นท่ีเรียก ไม่เต็ม เต็ม ได้ ไม่ได้ 
1 1 2     
2 2 3     
3 3 2     
4 3 1     
5 2 1     
6 2 3     
7 1 2     
8 1 3     
9 2 3     
10 2 1     
11 1 2     
12 2 3     
13 3 2     
14 3 1     
15 2 1     
16 2 3     
17 1 2     
18 1 3     
19 2 3     
20 2 1     

รวม 10 10 20  

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 141 |



สรุปผลการทดลอง จากตารางการทดลองทดลองการทํางานโดยการทดลองขณะรถจอดเต็มและไม่เต็มในชั้น
ต่างๆ คละกันแบบละ 10 ครั้งผลปรากฏว่าสามารถทํางานสําเร็จตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ได้ 100%  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 

งานวิจัยเรื่องชุดจําลองโรงจอดรถอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC จากการทดลองของชุดจําลองโรงจอดรถควบคุม
ด้วย PLC โดยใช้โปรแกรม  PLC ควบคุมการทํางานปรากฏว่า ชุดจําลองโรงจอดรถควบคุมด้วย PLC สามารถทํางานตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้จริงและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ครบท้ังหมดทุกข้อคือ  1. ได้ชุดจําลองโรงจอดรถ
แบบอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC 2. ชุดจําลองฯท่ีสร้างข้ึนสามารถใช้เป็นต้นแบบแนวคิดในการออกแบบโรงจอดรถที่
ทันสมัยในอนาคตและ 3. ชุดจําลองฯที่สร้างขึ้นสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทร
เลอร์ (PLC)ได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบบันทึกประวัติและผลงาน
ประจําปีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พัฒนาข้ึนด้วย ภาษา HTML, PHP และใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
MySQL ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของระบบ ใช้แบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 3 ท่าน และผู้ใช้งานระบบ จํานวน 10 
ท่าน ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบมีความเหมาะสมกับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถเก็บประวัติและผลงานท่ีสามารถนําไปใช้เป็นหลักฐานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ได้ครอบคลุมท้ังบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมท้ังผู้บริหาร สามารถค้นหาข้อมูล
บุคลากร ตลอดจนการสรุปรายงานประวัติของบุคลากรได้ท้ังรายปีและทั้งหมด 2) จากผลการประเมินระบบพบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สามารถใช้งานได้จริง 
คําสําคัญ: ระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปบีุคลากร, ระบบบันทึกประวัติ, ผลงานประจําป,ี บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

ABSTRACT 
 
 This research aimed 1) to study and develop the record system and annual performance 
personnel of Kanchanaburi Rajabhat University and 2) to evaluate the effectiveness and satisfaction of 
the record system and the annual record of Kanchanaburi Rajabhat University developed with HTML, 
PHP, and MySQL database. Researchers had created tools to evaluate the system performance using 
5-level of rating scale questionnaires, 3 development experts and 10 users to collect data for 
analysis. The research results were as follows: 1) The system was suitable for personnel of 
Kanchanaburi Rajabhat University. The history and works could be used as a proof of performance 
evaluation covering both instructors and academic supporters including administrators to search and 
browse personnel information including the annual report of personnel records and 2) The results of 
the system evaluation showed that the system was the most effective and gained the high level of 
satisfaction. That is, it could be used practically. 
Keywords: Records System and Annual Work Record, Records System, Annual Work Record, 
Personnel of Kanchanaburi Rajabhat University 
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บทนํา 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานหรือการให้บริการขององค์กร ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ภายใน
องค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการทํางานหรือการบริการให้มากข้ึน รวมถึงในสถาบันการศึกษา
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับนักศึกษา บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารงานของสถานศึกษา ก็มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและอํานวยความสะดวกในการทํางาน การบริหาร หรือการบริการ
เช่นกัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แบ่งบุคลากรเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน ปฏิบัติงานแตกต่างกันไปตาม
ภาระงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและมอบหมายไว้ให้ ท้ังสองสายจะต้องรับการประเมินการปฏิบัติราชการ  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2554 บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายซ่ึงต้องมีการกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จ
ของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของบุคลากรตาม
สมรรถนะท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  ซ่ึงผลการประเมินดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะนําไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การแต่งต้ัง  การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การต่อ
เวลาราชการ การให้ออกจากราชการ เป็นต้น 

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร ข้อท่ี 5.5 หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชากรของบุคลากร ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมี
ความชัดเจนและมีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินการปฏิบัติราชการและแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงปัจจุบันการเก็บหลักฐานต่างๆ อยู่ในรูปแบบของเอกสาร การเรียกใช้หรือการ
ค้นหาเอกสารแต่ละครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการค้นหา ทําให้อาจไม่ทันในกรณีเร่งด่วนท่ีต้องการใช้เอกสาร เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบเพ่ือช่วยในการบันทึกจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ 
ท่ีจะนํามาใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร จึงได้พัฒนาระบบบันทึกประวัติและผลงาน
ประจําปีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและสร้างระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ขอบเขตของระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พัฒนาระบบ
สารสนเทศ Web Application โดยใช้โปรแกรม appserv 2.5.10a เป็น web server ติดต้ังบนระบบปฏิบัติการ 
Microsoft windows 2003 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML โปรแกรมที่ใช้
เขียนภาษาได้แก่ Editplus, Macromedia Dreamwaever เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ให้มีความสามารถในการจัดการ 
เพ่ิม ลบ แก้ไข อับโหลดไฟล์หลักฐานเข้าระบบ และรายงานผลข้อมูลบุคลากรของตนเอง แนวทางการพัฒนาระบบ โดย
การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และกลุ่มผู้ใช้งานระบบ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศใช้หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) และทําการหา
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ประสิทธิภาพของระบบ โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 3 ท่านและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ จํานวน 10 ท่าน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษารูปแบบและข้อมูลเอกสารท่ีต้องจัดเก็บ 
ศึกษารูปแบบและข้อมูลเอกสารท่ีต้องจัดเก็บ หัวข้อเอกสารหรือข้อมูลท่ีต้องการเก็บ และสามารถนํามาใช้เป็น

หลักฐานบ่งชี้ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซ่ึงจะแบ่งเป็น สาย
วิชาการ และสายสนับสนุน โดยหัวข้อของเอกสารหลักฐานท่ีเก็บจะคล้ายคลึงกันและสามารถใช้ร่วมกันได้ แต่จะมีบาง
หัวข้อท่ีแตกต่างกัน เช่น สายวิชาการจะมี หัวข้อ การเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และภาระงานสอน ซ่ึงสายสนับสนุนจะไม่
มีในหัวข้อดังกล่าว ส่วนท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้สามารถแยกเป็นข้อได้ดังนี้  

- การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา 
- รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/งานวิชาการที่ทําอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ 
- ผลงานด้านบทความ ตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมท้ังการผลิตสื่อการสอน/งานวิจัย 
- การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ 
- รางวัลหรือเกียรติยศท่ีเคยได้รับ 
- งานบริการวิชาการ 

2. วิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล  
การวิเคราะห์การทํางานของระบบ โดยเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานของบุคลากร 

และวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบท่ีเกี่ยวข้อง คือ ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ
บันทึกผลงานประจําปีของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กลุ่มเกี่ยวข้องกับระบบงานมี 2 กลุ่มดังนี้ 

      - ผู้บริหาร สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลบุคลากรทุกคน 
      - บุคลากร สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลของตนเองเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการทํางานของระบบ 

ฐานข้อมูล  
ผลงานประจําป ี

ผู้บริหาร 
บันทึกข้อมูลผลงาน 
ลงทะเบียนใช้งานระบบคร้ังแรกเรียกดู
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เรียกดูข้อมูลบุคลากร 

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

ฐานข้อมูล 
บุคลากร 

ยืนยังการลงทะเบียนด้วย 
เลขประจําตัวประชาชน 
วัน เดือน ปีเกิด 
ตรวจสอบระดับการเข้าถึง

ระบบบันทึกผลงานประจําปีบุคลากรข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

บุคลากร 
บันทึกข้อมูลผลงาน 
ลงทะเบียนใช้งานระบบคร้ังแรกเรียกดู
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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การออกแบบระบบ โดยนํารายละเอียดท้ังหมดท่ีวิเคราะห์มากําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน
ท้ัง 2 กลุ่ม และออกแบบการทํางานของระบบแบ่งออกเป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ  

 
ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบ 

 
การออกแบบฐานข้อมูล โดยนําเอกสารและรายละเอียดท้ังหมดมาวิเคราะห์ตารางสําหรับเก็บข้อมูล และการ

สร้างความสัมพันธ์กันของแต่ละตาราง กับเมนูการทํางานต่าง ๆ ในระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของตารางเก็บข้อมูล 

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา 
รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/งานวิชาการที่ทําอยู่ใน
ปัจจุบันหรือสนใจ 
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สายวิชาการ) 
ผลงานด้านบทความ ตํารา หนังสือ และเอกสาร
ประกอบการสอน รวมท้ังการผลิตสื่อการสอน/
งานวิจัย 
การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ 
รางวัลหรือเกียรติยศที่เคยได้รับ 
ภาระงานสอน (สายวิชาการ) 
งานบริการวิชาการ 

รายงานท้ังหมด 
รายงานแบบย่อ 

บุคลากร 

ระบบบันทึกผลงาน 
ประจําปีบุคลากรข้อมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

0 

เรียกดูข้อมูลบุคลากร 
การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา 
รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/งานวิชาการที่ทําอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ 
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สายวิชาการ) 
ผลงานด้านบทความ ตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้ง
การผลิตสื่อการสอน/งานวิจัย 
การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ 
รางวัลหรือเกียรติยศที่เคยได้รับ 
ภาระงานสอน (สายวิชาการ) 
งานบริการวิชาการ 
 

รายงานท้ังหมด 
รายงานแบบย่อ 

ผู้บริหาร 
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3. การพัฒนาระบบ 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบันทึกประวัติและผลงาน

ประจําปีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยจะพัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้โปรแกรม Editplus, 
Macromedia dreamweaver เป็นเครื่องมือในการเขียนชุดคําสั่ง ซ่ึงใช้ ฐานข้อมูล MySQL สําหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ 
โดยจะแยกส่วนการทํางานเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีให้ระบบเรียกข้อมูล พ้ืนฐานจากระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีบุคลากร บันทึกข้อมูลของตนเองลงในระบบ 
ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีให้ผู้บริหารสามารถค้นหาและเรียกข้อมูลบุคลากร  

4. ทดสอบและปรับปรุงระบบ 
ทดสอบการใช้งานโดยการติดต้ังและเตรียมข้อมูลนําเข้า ทดสอบการทํางานของระบบโดยการทดลองบันทึก 

แก้ไข ลบ และรายงานข้อมูลแบบท้ังหมดและรายปี ในแต่ละส่วนงานว่าทํางานถูกต้องหรือไม่ 
5. ประเมินผล 
การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Back Box Testing โดยท่ีผู้ใช้

ไม่จําเป็นต้องรู้หรือสนใจรูปแบบการพัฒนา ซ่ึงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 3 ท่าน ผู้ใช้งาน
ระบบจริงจํานวน 10 ท่าน และเคร่ืองมือท่ีใช้ท่ีเป็นแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์แบบประเมินได้ 5 ระดับ ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลและความพึงพอใจ 

 
ระดับเกณฑ์การประเมินผล ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ คะแนนเฉลี่ย 
มากท่ีสุด 5 4.50 – 5.00 ระบบทํางานอย่างประสิทธิภาพ/พึงพอใจมากท่ีสุด 

มาก 4 3.50 – 4.49 ระบบทํางานอย่างประสิทธิภาพ/พึงพอใจมาก 
ปานกลาง 3 2.50 – 3.49 ระบบทํางานอย่างประสิทธิภาพ/พึงพอใจปานกลาง 

น้อย 2 1.50 – 2.49 ระบบทํางานอย่างประสิทธิภาพ/พึงพอใจน้อย 
น้อยท่ีสุด 1 1.00 – 1.49 ระบบทํางานอย่างประสิทธิภาพ/พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 

 โดยกําหนดหัวข้อในการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ระบบไว้ 5 ด้านดังนี้ 
1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (Function Requirements Test) 
2. ด้านความถูกต้องการทํางานของระบบ (Function Test) 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 
5. ด้านความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Test) 

เม่ือได้ผลการประเมินจากผู้ใช้ระบบ ผู้วิจัยได้นําระดับคะแนนท้ังหมดมาคํานวณหาค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ท่ีม่ีต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากร 
ระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และ 

HTML และเลือกใช้ฐานข้อมูล MySQL ระบบระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากร แบ่งเป็น 2  ส่วนคือ 
ข้อมูลพ้ืนฐานซ่ึงได้จากระบบงานฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การเข้าถึงอ่านได้อย่างเดียว และ
ข้อมูลส่วนท่ีเหลือท่ีสามารถบันทึกเพ่ิมเข้าระบบ แก้ไขปรับปรุง และลบข้อมูลได้ 
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ภาพที่ 4 หน้า Login เข้าระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หน้าลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานระบบ 
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ภาพท่ี 6 หน้าแสดงข้อมูลพ้ืนฐาน สําหรับบุคลากรและผู้บริหาร 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 รายละเอียดในระบบ สําหรับบุคลากรและผู้บริหาร 
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ภาพท่ี 8 การเลือกรายงาน สําหรับบุคลากรและผู้บริหาร 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9 หน้าค้นหาและเรียกดูข้อมูลบุคลกร สําหรับผู้บริหาร 
 
2. การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากร 
การประเมินผลประสิทธิภาพขอระบบ ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Back Box Testing โดยให้ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นผู้ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ ให้ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบแต่ละด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผลการ
ประเมิน 

1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (Function 
Requirements Test) 

4.80 0.20 มากท่ีสุด 

2. ด้านความถูกต้องการทํางานของระบบ (Function Test) 4.89 0.10 มากท่ีสุด 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 4.71 0.00 มากท่ีสุด 
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 4.92 0.14 มากท่ีสุด 
5. ด้านความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Test) 4.80 0.20 มากท่ีสุด 

ภาพรวมประสิทธิภาพของระบบ 4.80 0.20 มากท่ีสุด 
 

3. การประเมินผลความพึงพอใจของระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากร 
การประเมินผลความพึงพอใจขอระบบ ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Back Box Testing โดยให้ 

ผู้ใช้งานระบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.11 พบมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับ มาก   
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบแต่ละด้าน โดยผู้ใช้งานระบบ 
 

รายการประเมิน ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผลการ
ประเมิน 

1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (Function 
Requirements Test) 

4.06 0.68 มาก 

2. ด้านความถูกต้องการทํางานของระบบ (Function Test) 4.13 0.55 มาก 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 4.00 0.64 มาก 
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 4.20 0.48 มาก 
5. ด้านความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Test) 3.93 0.61 มาก 

ภาพรวมประสิทธิภาพของระบบ 4.06 0.11 มาก 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพัฒนาข้ึนมาใช้ใน
การบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบ Web Application พัฒนาด้วยภาษา PHP และ HTML  ใช้ฐานข้อมูล MySQL  ใช้ Apache Server 
เป็น Web Server โดยระบบจะสามารถดําเนินการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ในแต่ละวัน ได้แก่ การบันทึกเพ่ิม การปรับปรุงแก้ไข การลบข้อมูล การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา, รายวิชา/
ความเชี่ยวชาญ/งานวิชาการท่ีทําอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ, การเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์, ผลงานด้านบทความ ตํารา 
หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมท้ังการผลิตสื่อการสอน/งานวิจัย, การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ, รางวัล
หรือเกียรติยศท่ีเคยได้รับ, ภาระงานสอน, งานบริการวิชาการ และสามารถสรุปรายงานได้ท้ังแบบท้ังหมด หรือแบบย่อ 
กลุ่มผู้ใช้งานจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร และบุคลากร ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Back Box Testing 
และเครื่องมือท่ีใช้ท่ีเป็นแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ นําระดับคะแนนท้ังหมด
มาคํานวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินแบ่งออกเป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ได้ผลดังนี้ 
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1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 ท่าน ประเมิน
ประสิทธิภาพรวมของระบบให้ระดับคะแนนการประเมินไปในทิศทางเดียวกันผลคือ มากท่ีสุด ซ่ึงค่าคะแนนเฉล่ียท่ีได้
เท่ากับ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 โดยผลการประเมินในแต่ละด้าน เม่ือนํามาจัดเรียงลําดับด้านท่ีได้
ค่าเฉล่ียสูงสุดถึงค่าตํ่าสุด ได้ดังนี้ 1)ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92  2)ด้านความถูก
ต้องการทํางานของระบบ (Function Test) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89  3)ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
(Function Requirements Test) และด้านความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Test) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 เท่ากัน 4)ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจากผู้ใช้งานระบบ 10 ท่าน ให้ระดับคะแนนการประเมินความพึง
พอใจภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีได้เท่ากับ 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 โดยผลการ
ประเมินในแต่ละด้าน เม่ือนํามาจัดเรียงลําดับด้านท่ีได้ค่าเฉล่ียสูงสุดถึงค่าตํ่าสุด ได้ดังนี้ 1)ด้านความปลอดภัยของระบบ 
(Security Test) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  2)ด้านความถูกต้องการทํางานของระบบ (Function Test) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  
3)ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (Function Requirements Test) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  4)ด้านความ
ง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  5)ด้านความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance 
Test) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เท่ากัน 

จากผลการประเมินท้ังการประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในแต่ละด้านและ
ภาพรวมท้ังหมดของระบบได้ผลมากกว่า 3.50 ซ่ึงเป็นค่าท่ีได้รับการยอมจากท้ังผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และผู้ใช้งานระบบ ว่าสามารถนํามาใช้งานในการบันทึกประวัติและผลงานประจําปีได้จริง และสามารถนํามาใช้งานจริงได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากแบบประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบสารสนเทศและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินท้ัง 2 กลุ่มซ่ึงจะมีข้อเสนอแนะคล้ายกันในบางข้อโดยจะแบ่งเป็น 2 ข้อ
หลักๆ ดังน้ี 

1. อยากให้ระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถเชื่อมโยง
กับระบบฐานข้อมูลอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถเรียกใช้งานข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วจากระบบงานอ่ืนๆ มาใช้ได้ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ฐานข้อมูลงานทะเบียนในส่วนของภาระ
งานสอน อาจารย์ปรึกษา  

2. อยากให้พัฒนาระบบน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรีได้ 

จากข้อเสนอแนะท่ีได้ ทางผู้วิจัยจะศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือท่ีจะนําไปพัฒนาเพิ่มเติมหรือให้ครอบคลุมทุกข้อ
จากข้อเสนอแนะท้ังหมดต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้ไม้ไผ่ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเสริมกําลังคานคอนกรีต โดย
ออกแบบกําลังอัดของคานคอนกรีตท่ีอายุ 28 วัน เท่ากับ 240 กก./ตร.ซม. จากน้ันเตรียมตัวอย่างคานคอนกรีตขนาด 
15x15x50 ซม. เสริมกําลังด้วยไม้ไผ่ 5 ชนิด ได้แก่ ไผ่กิมซุง ไผ่รวก ไผ่ป่า ไผ่เลี้ยง และไผ่ด้ามขวาน โดยปรับปรุงคุณภาพ
ของผิวไม้ไผ่ด้วยการทาน้ํามันวานิช ทําการถอดแบบหล่อท่ีอายุ 24 ชั่วโมง แล้วนําตัวอย่างไปบ่มในนํ้าจนมีอายุครบ 28 
วัน ทดสอบกําลังดัดของคานตามมาตรฐาน ASTM C78 
 จากผลการศึกษาพบว่าการปรับปรุงคุณภาพผิวไม้ไผ่ด้วยการทาน้ํามันวานิชทําให้กําลังดึงประลัยของไม้ไผ่
เพ่ิมข้ึน โดยไผ่รวกมีกําลังดึงสูงสุดเท่ากับ 2,444 กก./ตร.ซม. คิดเป็นร้อยละ 63 เม่ือเปรียบเทียบกับเหล็กเส้นกลมชั้น
คุณภาพ SR 24 สําหรับผลการทดสอบกําลังดัดของคานพบว่าการเสริมกําลังด้วยไผ่รวก ไผ่ป่า และไผ่ด้ามขวานมีกําลังรับ
แรงดัดประลัยคิดเป็นประมาณร้อยละ 190 ของคานคอนกรีตควบคุม 
คําสําคัญ: คานคอนกรีต, กําลังดัด, ไม้ไผ่ 
 

ABSTRACT 
 

This research was an application use of bamboo grown in the Northeast region to reinforce 
concrete beams. Design compression strength of concrete beam at the age of 28 days was 240 
kg./sq.cm. Then prepare concrete beams sample with size 15 x 15 x 50 cm. Reinforced with 5 types 
of bamboo including Kim Sung bamboo, Ruak bamboo, Sang bamboo, Reang bamboo, and Dham 
Khawn bamboo. Improve the quality of the bamboo surface with varnish oil paint. Remove the mold 
at the age of 24 hours. The samples were submerged in the water until the age of 28 days. Test the 
flexural strength of concrete beam according to ASTM C78 standard. 

The study showed that the improvement of the surface quality of the bamboo by using 
varnish oil paint resulted in the increasing tensile strength of the bamboo. Ruak bamboo has the 
maximum tensile strength of 2,444 kg./sq.cm. This is 63% compared to SR 24 round bar. The results 
of flexural strength of concrete beams showed that the reinforced Ruak bamboo, Forest bamboo, 
and Ax handle bamboo possessed the maximum flexural strength. It accounted for approximately 
190 percent of control concrete beams. 
Keywords: Concrete Beam, Flexural Strength, Bamboo 
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บทนํา 
 

ไผ่เป็นไม้พุ่มหลายชนิด และหลายสกุลในวงศ์หญ้าเป็นไม้ไม่ผลัดใบ ขึ้นเป็นกอ ลําต้นเป็นปล้องๆ ไผ่เป็นไม้โต
เร็วสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ภายในเวลา 1 – 4 ปี และใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่รากไผ่เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งท่ีใช้
เป็นยารักษาโรคได้ หน่อไผ่หรือหน่อไม้ใช้ทําอาหาร กาบหรือใบไผ่ใช้ห่ออาหารหรือหมักปุ๋ย กิ่งและแขนงใช้ทําร้ัว ลําต้น
ใช้ประโยชน์ได้สารพัดอย่างต้ังแต่นํามาใช้ปลูกสร้างท่ีพักอาศัย และแปรรูปเป็นเคร่ืองจักสาน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้นานา
ชนิดจนถึงนํามาใช้เก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ลักษณะของไผ่มีลําต้นตรงและกลวงคล้ายหลอดและมีปล้องข้อ
คั่นเป็นปล้องๆ เนื้อไผ่เป็นเส้นตรงมีความยืดหยุ่นในตัวเองและสามารถคืนตัวสู่สภาพเดิมได้ 

การปลูกไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกําลังเป็นท่ีนิยม และมีการขยายพ้ืนท่ีการกันอย่าง
กว้างขวาง จากข้อมูลพบว่าชนิดของไผ่ท่ีนํามาปลูกนั้นมีอยู่หลายชนิด เช่น ไผ่บงหวาน ไผ่กิมซุง ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่ด้าม
ขวาน และไผ่ซาง เป็นต้น ผลผลิตท่ีได้จากไผ่ส่วนมากเป็นการจําหน่ายหน่อ และจําหน่ายกิ่งพันธุ์ แต่ยังมีส่วนของลําไผ่ท่ี
โตเต็มท่ีเหลือท้ิงจากการตัดแต่งแปลงไผ่ ซ่ึงการจัดการกับลําไผ่นั้นมีวิธีการอยู่ไม่มากนัก ได้แก่ การแปรรูปเป็นเครื่องจัก
สาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้นานาชนิด และการใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ โดยในบางพ้ืนท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์ในลักษณะดังกล่าว
ไม่มากนักทําให้มีลําไผ่เหลือท้ิงเป็นจํานวนมาก 

ในต่างประเทศไดมี้การนําไม้ไผ่มาใช้แทนเหล็กเส้นในการเสริมกําลังคอนกรีตเพ่ือใช้ในงานก่อสร้างชิ้นส่วนต่างๆ 
อาทิเช่น แผ่นพ้ืน เสา และคาน เนื่องจากลักษณะของเนื้อไผ่เป็นเส้นตรงมีความยืดหยุ่นในตัวเอง และสามารถคืนตัวสู่
สภาพเดิมได้คล้ายคุณสมบัติของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ซ่ึงจากงานวิจัยของ Ghavami (Ghavami, 2005) แสดงให้เห็น
ว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สามารถรับน้ําหนักได้ดี และมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี และจากงานวิจัยของ 
Rahman และคณะ (Rahman, 2011) พบว่าไม้ไผ่มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นตํ่าเม่ือปรียบเทียบกับเหล็ก โดยท่ีคานคอนกรีต
เสริมไม้ไผ่ และเหล็กมีค่ากําลังรับแรงดัดมากกว่าคานคอนกรีตธรรมดาถึง 2 และ 2.5 เท่าตามลําดับ   
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการนําลําไผ่ท่ีเหลือท้ิงจากการตกแต่งแปลงมาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมกําลังรับ
แรงดัดในคานคอนกรีต โดยได้ประยุกต์ใช้ไม้ไผ่ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทั้งหมด 5 ชนิด 
และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ไม้ไผ่ท่ีไมป่รับปรุงผิว และไม้ไผ่ท่ีปรับปรุงผิวด้วยการทานํ้ามันวานิช 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือประยุกต์ใช้ไม้ไผ่ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในการเสริมกําลังรับแรงดัดใน
คานคอนกรีต เพ่ือใช้เป็นวัสดุทางเลือกในงานก่อสร้างในพ้ืนท่ีชนบท 

2. เพ่ือศึกษากําลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ท้ังหมด 5 ชนิด ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
และเปรียบเทียบกําลังดึงของไม้ไผ่ท่ีไม่ปรับปรุงผิว และไม้ไผ่ท่ีปรับปรุงผิวด้วยการทานํ้ามันวานิช 

3. เพ่ือศึกษาการเสียรูปภายใต้แรงกระทําของคานคอนกรีตท่ีเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่ ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

4. เพ่ือเปรียบเทียบกําลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตท่ีเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่ท่ีไม่ปรับปรุงผิว และไม้ไผ่ท่ีปรับปรุง
ผิวด้วยการทานํ้ามันวานิช 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
 ในงานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้ไม้ไผ่ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในการเสริมกําลัง
รับแรงดัดในคานคอนกรีต ซ่ึงในการทดลองจะทําการเตรียมตัวอย่างคานคอนกรีตและเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่ท้ังหมด 5 ชนิด 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม้ไผ่ท่ีไม่ปรับปรุงผิว และไม้ไผ่ท่ีปรับปรุงผิวด้วยการทาน้ํามันวานิช โดยข้ันตอนในการ
ทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. วัสดุท่ีใช้ในการศึกษา 
1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 มีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 3.15 
1.2 มวลรวมละเอียดใช้ทรายแม่น้ํา มีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 2.64 และมีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 

2.68 
1.3 มวลรวมหยาบใช้หินปูนย่อยขนาดโตสุด 3/8 นิ้ว มีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 2.73 มีค่าโมดูลัสความ

ละเอียดเท่ากับ 7.24 และมีค่าหน่วยหนักเท่ากับ 1,600 กก./ลบ.ม. 
1.4 น้ําประปาสะอาด 
1.5 ไม้ไผ่ท่ีปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ชนิด ได้แก่ ไผ่กิมซุงหรือตงลืมแล้ง ไผ่รวก ไผ่ป่าหรือไผ่ซาง 

ไผ่เลี้ยง และไผ่ด้ามขวาน ดังแสดงในรูปท่ี 1 
1.6 น้ํายาปรับปรุงคุณภาพ ได้แก่ น้ํามันวานิช 

 

         
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างไม้ไผ่ท่ีปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2. วิธีดําเนินการศึกษา 
2.1 นําไม้ไผ่มาแปรรูปให้มีลักษณะคล้ายเหล็กเสริมท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. จากน้ันนําตากแดด

ประมาณ 7 วัน แล้วนํามาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไม่ปรับปรุงคุณภาพ และกลุ่มท่ีปรับปรุงคุณภาพผิวด้วยการทา
น้ํามันวานิช ทดสอบคุณสมบัติรับแรงดึงของไม้ไผ่ตามมาตรฐาน ASTM A370 (ASTM, 2008) 

2.2 ออกแบบกําลังอัดของคานคอนกรีตควบคุมท่ีอายุ 28 วันเท่ากับ 240 กก./ตร.ซม. หล่อตัวอย่างคาน
คอนกรีตขนาดหน้าตัดกว้าง 15 ซม. สูง 15 ซม. ยาว 50 ซม. ดังแสดงในรูปท่ี 2 จากน้ันเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่ท่ีเตรียมไว้
จํานวน 3 เส้น ถอดแบบท่ีอายุ 24 ชั่วโมงแล้วนําไปบ่มจนมีอายุครบ 28 วัน  

2.3 ทําการทดสอบกําลังดัดของคานคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C78 (ASTM, 2002) ซ่ึงเป็นการทดสอบ
แบบทําลายโดยใช้เครื่องทดสอบกําลังดัดของคานคอนกรีต โดยแผนภาพวิธีการดําเนินการวิจัยแสดงในรูปท่ี 3 
 

15 ซม.

15 ซม.

12.5 ซม.

3-12 mm

a. ลักษณะของคานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

15 ซม. 15 ซม. 15 ซม.
Load P

Dial Gauge
b. ลักษณะการทดสอบแรงดัด

ตัวอย่างคานคอนกรีต

 
รูปที่ 2 รายละเอียดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กและการติดต้ังอุปกรณ์ทดสอบ 

 

ไผ่กิมซุง� ไผ่รวก� ไผ่ป่า� ไผ่เลี้ยง� ไผ่ด้ามขวาน�
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ไม้ไผ่ 5 ชนิด ได้แก่
1.ไผ่กิมซุง 4.ไผ่เลี้ยง
2.ไผ่รวก 5.ไผ่ด้ามขวาน
3.ไผ่ป่า

ไม่ปรับปรับผิว ปรับปรุงผิวด้วยนํ้ามันวานิช

ทดสอบกําลังรับแรงดึง

เสริมกําลังคานคอนกรีต

ทดสอบกําลังรับแรงดึง

เสริมกําลังคานคอนกรีต

ทดสอบกําลังรับแรงดัดในคาน ทดสอบกําลังรับแรงดัดในคาน

เปรียบเทียบผล

สรุปผลการวิจัย
 

 
รูปที่ 3 แผนภาพแสดงวิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
 
 1. กําลังดึงของไม้ไผ่ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ทําการทดสอบแรงดึงของไม้ไผ่ตามมาตรฐาน ASTM A370 ผลการทดสอบกําลังดึงของ
ไม้ไผ่แสดงดังรูปท่ี 4 พบว่าไผ่รวกมีกําลังดึงประลัยสูงสุด และการปรับปรุงคุณภาพด้วยการทาน้ํามันวานิชมีผลทําให้กําลัง
ดึงประลัยเพ่ิมขึ้น โดยมีค่าเท่ากับ 2,059 กก./ตร.ซม. และ 2,444 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ คิดเป็นประมาณร้อยละ 53 
และ 63 เม่ือเปรียบเทียบกับเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR 24 (มอก., 2543) สําหรับไผ่ป่า ไผ่เลี้ยง และไผ่ด้ามขวานมีค่า
กําลังดึงประลัยใกล้เคียงกันโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1,366 ถึง 1,495 กก./ตร.ซม. ในส่วนของไผ่กิมซุงพบว่ามีกําลังดึงประลัย
น้อยท่ีสุดโดยมีค่าเท่ากับ 642 และ 692 กก./ตร.ซม. สําหรับไม้ไผ่ท่ีไม่ทาน้ํามันวานิช และทาน้ํามันวานิช ตามลําดับ 
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบค่ากําลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ท้ัง 5 ชนิด ท่ีไม่ปรับปรุงผิว และปรับปรุงผิวด้วยน้ํามันวานิช 

 
2. การวิบัติของคานและระยะแอ่นตัว 

ลักษณะการวิบัติของคานคอนกรีตมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าโครงสร้างเมื่อรับน้ําหนักบรรทุกส่วนเกิน
จากท่ีออกแบบไว้ก็อาจจะทําให้คานการวิบัติได้ โดยรูปแบบของการวิบัติอาจจะเกิดข้ึนแบบทันทีทันใด หรือรูปแบบท่ีมี
ความเหนียว ในการออกแบบการวิบัติแบบที่มีความเหนยีวจะเป็นพฤติกรรมการวิบัติท่ีดีกว่า กล่าวคือจะส่งสัญญาณเตือน
ให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารได้ทราบ และสามารถอพยพออกไปได้ทันการ หรืออาจจะทําการเคลื่อนย้าย น้ําหนักบรรทุก
ส่วนเกินนั้นๆ ออกไปจากตัวโครงสร้างได้ทัน ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ทําการติดต้ังเกจวัด (Dial Gauge) ใต้คานดังแสดงใน
รูปท่ี 2 เพ่ือวัดค่าระยะการแอ่นตัว จากรูปท่ี 5 และ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักท่ีกระทํากับระยะการแอ่นตัวท่ี
กึ่งกลางคาน เม่ือสังเกตจากกราฟพบว่าคานคอนกรีตท่ีไม่เสริมกําลังด้วยไม้ไผ่มีลักษณะการวิบัติแบบทันทีทันใด ในส่วน
ของคานคอนกรีตท่ีเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่มีลักษณะการวิบัติแบบการดัดท่ีมีการเสริมเหล็กน้อย (Under-reinforced 
concrete member flexural failure) การวิบัติจะค่อยๆ เกิดข้ึน ซ่ึงจะมีลักษณะการวิบัติแบบมีความเหนียว (Ductile) 

สําหรับการปรับปรุงคุณภาพผิวของไม้ไผ่ด้วยวิธีการทาน้ํามันวานิชพบว่ามีส่วนช่วยให้คานคอนกรีตมีค่า
ระยะการแอ่นตัวเพ่ิมขึ้น ซ่ึงพิจารณาระยะการแอ่นตัวท่ีจุดน้ําหนักกระทําสูงสุดพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 1.45 – 2.00 มม. 
โดยท่ีคานคอนกรีตท่ีเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่ท่ีไม่ทาน้ํามันวานิชมีระยะการแอ่นตัวท่ีจุดน้ําหนักกระทําสูงสุดอยู่ระหว่าง 0.65 
– 0.80 มม. ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับคานคอนกรีตท่ีไม่เสริมไม้ไผ่แสดงให้เห็นว่าแรงยึดเหนี่ยวท่ีผิวของไม้ไผ่เป็นปัจจัยสําคัญท่ี
ทําให้คานคอนกรีตมีระยะการแอ่นตัวสูงข้ึน 
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักท่ีกระทํากับระยะการแอ่นตัวของคานเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่ท่ีไม่ทาน้ํามันวานิช 

 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักท่ีกระทํากับระยะการแอ่นตัวของคานเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่ท่ีทาน้ํามันวานิช 

 
 

 3. กําลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตท่ีเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่ 
ในรูปท่ี 7 แสดงผลการทดสอบกําลังดัดของคานคอนกรีตพบว่า กําลังดัดของคานคอนกรีตท่ีเสริมกําลังด้วย

ไผ่กิมซุง ไผ่ป่า และไผ่เลี้ยงมีค่ากําลังดัดสูงกว่าคานคอนกรีตท่ีไม่เสริมประมาณร้อยละ 20 ในส่วนของไผ่รวก และไผ่ด้าม
ขวานค่ากําลังดัดสูงกว่าประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงอาจเป็นผลเนื่องจากกําลังดึงประลัยของไผ่รวกท่ีสูงกว่าไผ่ชนิดอ่ืนๆ 

ลักษณะการวิบัติแบบทันทีทันใด 

ลักษณะแบบมีความเหนียว 

ลักษณะการวิบัติแบบทันทีทันใด 

ลักษณะแบบมีความเหนียว 
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อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณากําลังดึงประลัยของไผ่ด้ามขวานมีค่าไม่สูงมากนัก แต่เม่ือนํามาเสริมในคานคอนกรีตทําให้คาน
สามารถรับน้ําหนักได้เท่ากับไผ่รวกจึงอาจสรุปได้ว่าการวิบัติของคานคอนกรีตไม่ได้เกิดจากการขาดของไม้ไผ่แต่เกิดจากร
ผิวยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ร่อนออกจากกัน สําหรับการปรับปรุงคุณภาพผิวไม้ไผ่ด้วยการทานํ้ามันวานิชจาก
การสังเกตพบว่าหลังจากทาน้ํามันแล้วท้ิงให้แห้งในอากาศผิวของไม้ไผ่มีความหนืดข้ึนทําให้คานคอนกรีตท่ีเสริมกําลังด้วย
ไม้ไผ่กิมซุง และไผ่เลี้ยงมีค่ากําลังดัดสูงกว่าคานคอนกรีตท่ีไม่เสริมประมาณร้อยละ 50 ในส่วนของไผ่รวก ไผ่ป่า และไผ่
ด้ามขวานมีค่ากําลังดัดสูงกว่าประมาณสองเท่า 
 

 
รูปที่ 7 ผลการทดสอบกําลังรับแรงดัดประลัยของคานคอนกรีตท่ีเสริมไม้ไผ่ชนิดต่างๆ 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. ไม้ไผ่ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีบางชนิดมีศักยภาพในการนํามาใช้แทนเหล็ก
เสริมในคานคอนกรีตเนื่องจากมีคุณสมบัติรับแรงดึงได้ดี ได้แก่ ไผ่รวกท่ีมีค่ากําลังรับแรงดึงสูงสุดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2,059 
กก./ตร.ซม. สําหรับไผ่กิมซุง ไผ่ป่า ไผ่เลี้ยง และไผ่ด้ามขวานพบว่ามีค่ากําลังรับแรงดึงค่อนข้างตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
เหล็กโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 642 - 1,475 กก./ตร.ซม. 

2. กําลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ทุกชนิดท่ีไม่ปรับปรุงผิวมีค่าตํ่ากว่าไม้ไผ่ท่ีปรับปรุงผิวด้วยการทานํ้ามันวานิช 
3. คานคอนกรีตท่ีเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่เกิดการแอ่นตัวค่อนข้างสูงก่อนเกิดการวิบัติ ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีดีสําหรับ

ชิ้นส่วนของโครงสร้างท่ีต้องการชิ้นส่วนท่ีมีลักษณะการวิบัติแบบเหนียว 
4. การปรับปรุงผิวของไม้ไผ่ก่อนนําไปใช้งานมีผลทําให้กําลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตสูงข้ึน เนื่องจากคาน

คอนกรีตท่ีเสริมกําลังด้วยไม้ไผ่เม่ือทําการทดสอบจะเกิดการวิบัติท่ีบริเวณผิวยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับเนื้อคอนกรีต โดย
เม่ือทาน้ํามันวานิชท่ีเนื้อไม้จะทําให้ผิวของไม้มีความหนืดสูง ทําให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวไม้ไผ่กับเนื้อคอนกรีตสูงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้เป็นการนําเสนอการหากฏความสัมพันธ์และการพยากรณ์ของราคาน้ํามันดิบดับบลิวทีไอ (WTI 
Crude) ในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) ระหว่าง การปรับข้ึนลงของราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานี
น้ํามันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยหุ้นของกลุ่มพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ํามันในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี 5 บริษัทได้แก่  PTT: บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)   ESSO: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)  BCP: บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)  
SUSCO: บริษัท ซัสโก้ จํากัด (มหาชน) ในข้ันตอนแรกงานวิจัยนี้จะหาค่าความสัมพันธ์ว่าถ้าราคาน้ํามันดิบดับบลิวทีไอ 
(WTI Crude) มีการเปลี่ยนแปลงราคาปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะมีความสัมพันธ์กับ ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจบริการสถานีน้ํามันปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่   โดยจะใช้ข้อมูลราคาน้ํามันดิบจากเว็บไซต์การลงทุนและข้อมูล
ราคาหุ้นธุรกิจบริการสถานีน้ํามันจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ระหว่างวันท่ี 7 มิถุนายน 2559  ถึง วันท่ี  
5 มกราคม 2560  ในบทความน้ีใช้ขั้นตอนวิธีท่ีเรียกว่า เอฟพี-กโรธ   (FP-Growth Algorithm) ในการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล ผลจากการทําวิจัยพบว่าสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ได้ท้ังหมด  31  กฎความสัมพันธ์  และกฎ
ความสัมพันธ์ท่ีได้จากการวิจัยสูงท่ีสุดคือ  ถ้าราคาน้ํามันดิบเม่ือปิดการซ้ือขายแล้วมีการปรับราคาเพ่ิมข้ึน แสดงว่า  เม่ือ
ปิดการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ราคาหุ้น PTG มีการปรับราคาเพ่ิมข้ึนด้วย โดยที่มีค่าความเชื่อม่ัน 
(Confidence) สูงสุดท่ี 0.672 ค่าสนับสนุนท่ี (Support) ท่ี 0.35 และมีค่าสหสัมพันธ์ (Lift) ท่ี 1.05    และในข้ันตอนท่ี
สองของการวิจัยหลังจากได้กฎความสัมพันธ์แล้วได้ทําการเลือกกฎความสัมพันธ์ท่ีมีค่าความเช่ือม่ัน (Confidence) 
มากกว่า 60%  เพ่ือนําไปสร้างเป็นโมเดลในการพยากรณ์ โดยใช้ขั้นตอนวิธีท่ีเรียกว่า Ensemble Methods  ซ่ึงใช้
เทคนิคเรียกว่า Vote  Ensemble ประกอบด้วย 3 วิธีคือ Decision Tree,  K-Nearest Neighbours (K-NN) และ 
Neural Networks ผลจากการทําวิจัยพบว่า จากการสร้างโมเดลตามข้อมูลกฎความสัมพันธ์ของ PTG : บริษัท พีทีจี เอ็น
เนอยี จํากัด (มหาชน) มีค่า F-measure  สูงสุดท่ี  65.31%  รองลงมา คือ การสร้างโมเดลตามข้อมูลกฎความสัมพันธ์ 
SUSCO: บริษัท ซัสโก้ จํากัด (มหาชน) มีค่า F-measure   อยู่ท่ี  62.34% และน้อยท่ีสุดคือการสร้างโมเดลตามข้อมูลกฎ
ความสัมพันธ์ ESSO: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)  มีค่า F-measure  อยู่ท่ี 35.89%   
คําสําคัญ: ความสัมพันธ์ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์, เหมืองข้อมูล, อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ, Vote Ensemble    
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ABSTRACT 
 

This paper studies the association and prediction between crude oil price (WTI Crude) and 
the adjustment of stock prices in the Index of Stock Exchange of Thailand (SET). The adjustment of 
stock prices concerns with the Nymex market  and  stock prices of energy sectors of oil service 
station business. The Index of Stock Exchange of Thailand (SET) consists of five companies including 
PTT Public Company Limited, ESSO  (Thailand) Public Co., Ltd., BCP the Bangchak Petroleum Public 
Company Limited, PTG  Energy Public Company Limited, and Susco Public Company Limited. The 
study aims to find a correlation between crude oil and the adjustment of stock prices in energy 
sectors. It covers the period between June 7, 2016 and January 5, 2017. The data were collected 
from an investing website and SET Index website. The study utilized FP-Growth Algorithm to ascertain 
strong association rules discovered in databases. The result was found that there were thirty-one 
association rules. The result also came up with the conclusion that there was a causality relationship 
between crude oil and stock prices of PTG. The empirical results showed that when crude oil gained 
prices, so did to stock price PTG with the maximum confidence at 0.672. Support was reported at 
0.35 meanwhile Lift was reported at 1.05. At the second stage of the research, after discovering 
associate rules, the selected rules showed the confidential reliability of 60% and above used to 
create a model for predicting prices. The study used Ensemble methods with a Vote Ensemble 
technique in which it consists of three ways: Decision Tree, K-Nearest Neighbors (K-NN), and Neural 
Networks. The results of the research showed that model of the PTG  Energy Public Company Limited 
reports the most accurate value of F-measure at 65.31% followed by Susco Public Company Limited,  
with a value of F-measure equal to 62.34%. The minimum accuracy report was found in ESSO 
(Thailand) Public Co., Ltd. which was worth at 35.89% of F-measure. 
Keywords: Association Stock Exchange, Data Mining, FP-Growth Algorithm, Vote Ensemble    
    
บทนํา 

 
ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทสําคัญเก่ียวข้องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอยู่ในความสนใจของ

ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไปอย่างสมํ่าเสมอ หรือตามสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น ทาง
สถานีโทรทัศน์และวิทยุ จะมีการรายงานสภาวะการซ้ือขายหลักทรัพย์ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล
กระทบต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาท่ีมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ของทุก
วัน   
 ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ตลาดซ่ึงเป็นแหล่งรวมของบริษัทหลายๆ บริษัทท่ีเข้ามาทํา
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือให้นักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุน และนักลงทุนเหล่านั้นก็จะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมถือหุ้น
ของบริษัท หรือร่วมเป็นเจ้าของในบริษัทนั้นๆ ตลาดหลักทรัพย์จัดต้ังข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดให้มีแหล่งกลางสําหรับการซ้ือ ขาย หลักทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมการออม
ทรัพย์ และเพื่อการระดมเงินทุนในประเทศ โดยได้เปิดให้มีการซ้ือขายข้ึนอย่างเป็นทางการในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 
2518 โดยชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ “Securities Exchange of Thailand” และได้มีการเปล่ียนชื่อภาษาอังกฤษ
เป็น “The Stock Exchange of Thailand (SET)” เม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันได้อยู่ในหมวดเดียวกัน เพ่ือความเหมาะสมในการเปรียบเทียบระหว่างกันและเป็นข้อมูลด้าน
การลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจัดกลุ่มนั้นให้สามารถสะท้อนประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจน 
และสะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมของประเทศได้มากข้ึน โดยสามารถโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่มเช่น ธุรกิจ
การเงิน (FINCIAL) มีหมวดธุรกิจ  เช่น ธนาคาร (BANK) เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN) ประกันภัยและประกันชีวิต 
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(INSUR)   หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) จะมีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)  จาก
ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
หรือ Market Cap ของตลาด ท่ี 13,431,835.09 ล้านบาท ตามข้อมูลเม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 59 โดยในจํานวนนี้เป็น Market 
Cap ของหุ้นกลุ่มพลังงานถึง 2,159,735.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 16.08 % ของมูลค่าตลาดรวม ซ่ึงถือเป็น
กลุ่มธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของตลาดหุ้นไทย ดังนั้นหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคจึงเป็นท่ีสนใจของนักลงทุน
โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มน้ํามัน ซ่ึงมีหุ้นท่ีมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับน้ํามันโดยตรง พบว่ามีจํานวน 11 บริษัท ประกอบด้วย BAFS , 
BCP , ESSO , IRPC , PTG , PTT , PTTEP , RPC , SPRC , SUSCO และ TOP โดยแต่ละบริษัทยังมีความแตกต่างกัน
ออกไป เช่น  ธุรกิจ โรงกล่ันปิโตรเลียม ได้แก่ หุ้น BCP , ESSO , IRPC , PTT , SPRC , TOP บริการสถานีน้ํามัน ได้แก่ 
BCP , ESSO , PTG , PTT , RPC , SUSCO สํารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ PTTEP , PTT  บริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน ได้แก่ BAFS  เป็นต้น  
 ในส่วนของน้ํามันดิบท่ีสําคัญในตลาดโลกน้ํามันดิบจะมีชื่อเรียกตามแหล่งผลิต ซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึงท่ีมาและ
คุณภาพ โดยแหล่งน้ํามันดิบท่ี สําคัญในโลกมีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ น้ํามันดิบดูไบ (Dubai) น้ํามันดิบเบรนท์ (Brent) และ
น้ํามันดิบดับบลิวทีไอ (WTI) ท้ังนี้ สัญญาซื้อขายน้ํามันดิบล่วงหน้าท่ีมีการซ้ือขายและได้รับความนิยมมากท่ีสุดในโลกนั้น 
ได้แก่ Light Sweet Crude Oil Futures (WTI) ท่ีซ้ือขายในตลาด NYMEX ของกลุ่ม Chicago Mercantile Exchange 
(CME Group) ในสหรัฐอเมริกา และ ICE Brent Crude Futures (Brent) ซ่ึงซ้ือขายที่ตลาด ICE Europe ในลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ โดยราคาของน้ํามัน WTI และ Brent ท่ีเผยแพร่ในสื่อต่างๆ นั้น ก็เป็น ราคาน้ํามันดิบล่วงหน้าท่ีซ้ือขาย
ในสองตลาด ราคาน้ํามันดิบท้ังสองตลาดส่วนใหญ่ราคาค่อยข้างปรับราคาข้ึนหรือราคาลงไปยังทิศทางเดี่ยวกัน  
 ในยุคปัจจุบันนี้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะพยายามหาเทคนิคต่างๆ ท่ีจะเข้ามาช่วยในการลงทุนเพ่ือให้
ได้ผลกําไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ปัญหาในการทําวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ยังไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน ประกอบกับการปรับข้ึนลงหรือการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์นั้นข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยหลายปัจจัย ดังนั้นนักลงทุนจึงมีจําเป็นจะต้องหาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีทําให้ปรับเพ่ิมขึ้นหรือปรับลดลง เช่น ปัจจัยทางด้านตลาดหลักทรัพย์ของเอเชียและยุโรป ปัจจัย
ทางด้านราคาน้ํามันดิบ ปัจจัยทางด้านเศษฐกิจ และปัจจัยทางด้านการเมือง เป็นต้น  ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์  ดังน้ันการวิจัยการหากฏความสัมพันธ์และการพยากรณ์ของราคาน้ํามันดิบ
ดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) ระหว่าง ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานี
น้ํามัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล ว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่ จึงเป็นสิ่งท่ี
น่าสนใจเพ่ือนําไปช่วยในการวิเคราะห์การลงทุนของนักลงทุนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษากฏความสัมพันธ์ของราคาน้ํามันดิบดับบลิวทีไอ ในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) ระหว่าง ราคาหุ้นกลุ่ม
พลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ํามัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 2. เพ่ือศึกษาการนํากฎความสัมพันธ์ท่ีได้ ไปสร้างโมเดลในการพยากรณ์ (Prediction) ในการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการท่ีกระทํากับข้อมูลเพ่ือค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ท่ี

ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นโดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จํา การเรียนรู้ของเคร่ือง และหลักคณิตศาสตร์ เป็นต้น ในปัจจุบันการทํา
เหมืองข้อมูลได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ท้ังในด้านธุรกิจ  ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ และรวมท้ัง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยการทําเหมืองข้อมูล นั้นมีกระบวนการท่ีกระทํากับข้อมูล เพ่ือค้นหารูปแบบ แนวทาง
และความสัมพันธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นหลายรูปแบบ เช่น  
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การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)  แบ่งข้อมูลท่ีมีลักษณะคล้ายกันออกเป็นกลุ่มแบ่งกลุ่มผู้ป่วยท่ีเป็นโรค
เดียวกันตามลักษณะอาการ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค โดยพิจารณาจากผู้ป่วยท่ีมีอาการ
คล้ายคลึงกัน 

การจําแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) หากฎเพื่อระบุประเภทของวัตถุจากคุณสมบัติของวัตถุ เช่น 
หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจร่างกายต่าง ๆ กับการเกิดโรค โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยและการวินิจฉัยของแพทย์ท่ีเก็บไว้
เพ่ือนํามาช่วยวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย หรือการวิจัยทางการแพทย์     ในส่วนทางธุรกิจจะใช้เพ่ือดูคุณสมบัติของผู้ท่ีจะก่อ
หนี้ดีหรือหนี้เสีย เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ เป็นต้น  

เทคนิค Ensemble เป็นเทคนิคท่ีใช้โมเดล Classification หลายๆ โมเดล (Model) มาช่วยในการหาคําตอบ 
เทคนิคนี้ได้เป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงจะมีวิธีการหนึ่งท่ีเรียกว่า  Vote Ensemble เป็นการใช้ฝึกฝน (Training 
Data) ชุดข้อมูลเดียวกันและสร้างโมเดลด้วยเทคนิคท่ีต่างๆ กัน เช่น การใช้ 3 เทคนิคท่ีต่างกัน คือ เทคนิค Decision 
Tree, เทคนิค K-Nearest Neighbours (K-NN) และเทคนิค Neural Networks เพ่ือนํามาแสดงผลการจําแนกประเภท
ข้อมูล (Data Classification) ถ้าสองในสามวิธีตอบเหมือนกันก็จะเลือกเป็นคําตอบในการจําแนกประเภทข้อมูล (Data 
Classification) หรือ การพยากรณ์ข้อมูล 

กฎความสัมพันธ์ (Association Rule) แสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือวัตถุท่ีเกิดข้ึนพร้อมกัน ตัวอย่าง
ของการประยุกต์ใช้กฎเชื่อมโยง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า แล้วพิจารณาสินค้าท่ีผู้ซ้ือมักจะซ้ือพร้อมกัน
หรือไม่ หรือเพ่ือหาความสัมพันธ์ท่ีซ่อนเร้น เช่น ถ้าพบว่าคนท่ีซ้ือเทปวิดีโอมักจะซ้ือเทปกาวด้วย   เป็นต้น ในการหากฎ
ความสัมพันธ์นี้มีเทคนิคอยู่หลายวิธี แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมมีสองวิธีคือ การใช้อัลกอริทึมอพริโอริ (Apriori Algorithm) กับ 
อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ (FP-Growth Algorithm)  การหากฏความสัมพันธ์ด้วยข้ันตอนวิธี อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ (FP-
Growth Algorithm)  เป็นวิธีการที่ทํางานได้เร็วกว่าอัลกอริทึมอพริโอริ (Apriori Algorithm) ท่ีใช้การอ่านข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลเพียง 2 คร้ัง ทําให้ทํางานได้เร็วข้ึนในการหา Frequent Item Sets ของอัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ (FP-Growth 
Algorithm) ชึ่งการหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) เป็นการหาค่าความเชื่อม่ัน (Confidence)  คือค่าท่ีแสดง
ความเชื่อม่ันของกฎความสัมพันธ์ของรูปแบบในด้านซ้ายของกฏ ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง  [0-1] ถ้าค่าใกล้ 1 หมายถึงมีความ
เชื่อม่ันในกฏความสัมพันธ์นั้นมากด้วย  และค่าสหสัมพันธ์ (Lift)  คือค่าท่ีบ่งบอกว่ากฏมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยถ้า
ค่าสหสัมพันธ์ (Lift)  แต่ถ้ามีค่ามากกว่า 1   แสดงว่ากฎท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน แต่ถ้า มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า กฏไม่
ความสัมพันธ์กันหรือข้ึนต่อกัน (Independent)  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทําเหมืองข้อมูลและการใช้กฎความสัมพันธ์ท่ีนํามาใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มและหาความสัมพันธ์สําหรับการทําเหมืองข้อมูล 
เป็นงานวิจัยใช้กฎความสัมพันธ์ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละกลุ่มเพ่ือนําไปหาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
(ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์, สิริธร เจริญรัตน์ และ ศศิธร มงคลศรีพัฒนา, 2556)  การทําเหมืองข้อมูลกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธี
ค่าถ่วงนํ้าหนักสูงสุดจากกราฟบริบูรณ์แบบสมมาตร  เป็นงานวิจัยการทําเหมืองข้อมูลกฎความสัมพันธ์จากรายการซื้อ
ขายเพ่ือใช้ในการทํารายการส่งเสริมการขายแนะนํารายการสินค้าท่ีมักจะซ้ือด้วยกันซํ้าๆ กัน  (ประมูล สุขสกาวผ่อง  
และพยุง มีสัจ, 2558). การทําเหมืองข้อมูลเพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีทําให้เกิดภาวะยากจนโดยใช้กฎการจําแนกประเภทเชิง
ความสัมพันธ์ การศึกษาคือเทคนิคการทําเหมืองข้อมูลกฎการจําแนกประเภทเชิงความสัมพันธ์ (Class Association 
Rules) เป็นการวิจัยท่ีทําการศึกษาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าใช้จ่ายรายบุคคลน้อยกว่าเส้นความยากจน (สุรยศ ศรีเจริญ 
และ นวลวรรณ สุนทรภิษัช, 2552) การแยกกลุ่มคําถามเพ่ือค้นหาคําตอบโดยใช้เว็บเชิงความหมายและการทําเหมือง
ข้อมูล เป็นงานวิจัยการหากฎความสัมพันธ์เชื่อมโยงคําหลักของคําถาม และคําตอบโดยใช้อัลกอริทึมแอพพลิออริ 
(Apriori Algorithm) ในการประมวลผลผลลัพธ์คําตอบที่ได้จากการค้นหาคําตอบที่ เชื่อมโยงกับคําถามภาษาไทยแบบ
เชิงความหมายจากคําหลัก ของคําถามและคําตอบ (สุพจน์ บัวเลิง และ วรารัตน์ สงฆ์แป้น, 2557)  การวิจัยการ
ประยุกต์ใช้เอฟพี-กโรธ กับงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์กฎความสัมพันธ์ ซ่ึงเป็น
หนึ่งในเทคนิคของเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยแนะแนวการศึกษาให้กับ นักเรียนท่ีจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยใช้
อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ (ณรงค์ศักด์ิ คงทิม และ จิรัฏฐา ภูบุญอบ, 2554) ระบบแนะนําข้อมูลเพ่ือพัฒนาการศึกษาบนพ้ืน
ฐานข้อมูลส่วนบุคคลโดยประยุกต์ใช้เทคนิคเอฟพี-กโรธ (FP-Growth Algorithm) เป็นการวิจัยท่ีหาความสัมพันธ์โดย
เทคนิคเอฟพี-กโรธ  เพ่ือนําไปใช้ด้านการศึกษา (อุไรวรรณ อินทร์แหยม, 2558) ในส่วนงานวิจัยท่ีเป็นการพยากรณ์ราคา
ประเมินท่ีดิน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Land Price Forecasting using Data Mining Techniques) เป็นการใช้
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เทคนิค Neural Networks ซ่ึงได้ผลค่าความแม่นยํา ถึง 97% และ  Decision Tree ค่าความแม่นยํา คือ 86% ซ่ึงการใช้
วิธีการท่ีได้ผลดีในการพยากรณ์ (กรรณิการ์ นุชชมภู และ มาลีรัตน์ โสดานิล, 2557) งานวิจัยต่อไป การสร้างแบบจําลอง
การพยากรณ์ราคากองทุนรวม โดยใช้เหมืองข้อมูลและโครงข่ายประสาทเทียม  Forecasting Model Using Data 
Mining and Artificial Neural Network เป็นงานวิจัยใช้เทคนิค Neural Networks ในการพยากรณ์เช่นกัน ซ่ีงสามารถ
พยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธารารัตน์ อุดมชัยบรรเจิด และ และผุสดี บุญรอด, 2557) 

จากงานวิจัยท่ีกล่าวมา บทความวิจัยนี้จะใช้วิธีการหากฏความสัมพันธ์ด้วยข้ันตอนวิธี อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ 
(FP-Growth Algorithm)  ทําให้ทํางานได้เร็วข้ึน และการพยากรณ์ข้อมูลแบบ Decision Tree , Neural Networks 
เป็นการพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบทความนี้จึงได้ใช้วิธีการ อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ (FP-Growth Algorithm)  
เม่ือได้กฏความสัมพันธ์แล้วก็นําไปสร้างโมเดลโดยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า Ensemble Methods โดยใช้วิธีเทคนิคท่ีเรียกว่า 
Vote Ensemble  ซ่ึงใช้ 3 เทคนิคได้แก่ เทคนิค Decision Tree, เทคนิค K-Nearest Neighbours (K-NN) และเทคนิค 
Neural Networks เพ่ือทําการพยากรณ์ 

ดังน้ันคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าการหากฏความสัมพันธ์กับปัจจัยราคาน้ํามันดิบ ด้วยการทําเหมืองข้อมูลเพ่ือการ
หาความสัมพันธ์ของราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีมันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นั้นเป็นการวิจัยท่ีน่าสนใจและสามารถเป็นประโยชน์ทางแก่นักลงทุน หรือนําไปประยุกต์ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

กระบวนการทําการทดลองการวิจัยมีอยู่  5  กระบวนการ ดังภาพท่ี 1 กระบวนการดําเนินการวิจัย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 1 กระบวนการดําเนินการวิจัย 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการดําเนินการวิจัย 
 

1. การทําหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับราคานํ้ามันดิบและตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange Understanding) ทํา
ความเข้าใจและสืบค้นข้อมูลต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือนําไปใช้ในหาปัจจัยการหา
ความสัมพันธ์ในการวิจัย 

2. เคร่ืองมือและการเตรียมข้อมูล (Tool & Data Preprocessing) การวิเคราะห์ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) โดยการใช้งานซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 6  ในส่วนข้อมูล (Data)  โดยข้อมูลราคาน้ํามันดิบจากเว็บไซต์
การลงทุน (https://www.investing.com) และข้อมูลราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจบริการสถานีน้ํามัน จากเว็บไซต์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.settrade.com) ซ่ึงได้แก่หุ้น  PTT: บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)   ESSO: 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  BCP: บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  PTG : บริษัท พีทีจี เอ็น

1. การหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับราคานํ้ามันดิบและ
ตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange 

2. เครื่องมือและการเตรียมข้อมูล 
(Tool & Data Preprocessing) 

     

    

 

 

ข้อมูล 
(Data) 

3. การใช้กฏความสัมพันธ์ 
   (Association Rule) 

ขั้นตอนวิธีเอฟพี-กโรธ (FP-Growth Algorithm) 

4.ขั้นตอนวิธีการพยากรณ์  คือ  
Vote Ensemble ประกอบด้วย 
Decision Tree , K-NN , Neural 
Networks   

5. การประเมินผล (Evaluation) 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 165 |



เนอยี จํากัด (มหาชน)  SUSCO: บริษัท ซัสโก้ จํากัด (มหาชน) ระหว่างวันท่ี 7 มิถุนายน 2559  ถึง วันท่ี  5 มกราคม 
2560 ช้อมูลมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สําหรับข้อมูลเพ่ือใช้ในการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) ถ้าการปิดตลาดใน
แต่ละวัน ถ้าราคาปรับข้ึนก็จะจัดเก็บค่าเป็น “1” ถ้ามีการปิดตลาดแล้วราคาปรับลดลงก็จะจัดเก็บค่าเป็น “0” แต่ถ้าปิด
ตลาดแล้วราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเก็บค่าเป็น“2”  การจัดเก็บข้อมูลดังภาพท่ี 2 การแสดงการเก็บข้อมูล  

 

 
 

ภาพที่ 2  การแสดงการเก็บข้อมูล 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยใช้เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ (Association 
Rules) กฎความสัมพันธ์คือ การค้นหาความสัมพันธ์จากข้อมูลท่ีมีอยู่เพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ การทําวิจัยจะใช้
ขั้นตอนวิธีการท่ีเรียกว่า อัลกอริทึมเอฟพีกโรธ (FP-Growth Algorithm) ในการหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล  

4. เม่ือได้กฎความสัมพันธ์ขอข้อมูลแล้วจะทําการเลือกกฎความสัมพันธ์ท่ีมีค่าความเชื่อม่ัน (Confidence) 
มากกว่า60%  เพ่ือนําไปสร้างเป็นโมเดลในการพยากรณ์ โดยใช้วิธีการท่ีเรียกว่า Vote Ensemble ซ่ึงประกอบด้วย 3 วิธี
คือ Decision Tree, K-Nearest Neighbours (K-NN) และ Neural Networks 

5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินประสิทธิภาพของผลท่ีได้จากการสร้างโมเดล 
 

ผลการวิจัย 
 

จากข้อมูลของการวิจัยจะพบว่าจะมีความแตกต่างกันท่ีระยะเวลาของ Time Zone  นั้นหมายความว่า  เม่ือ
ตลาดราคาน้ํามันดิบของดับบลิวทีไอในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปิดตลาดในตอนเช้าของ
ประเทศไทยประมาณ 04.00 น แล้ว หลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเปิดการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพย์  เวลา 10.00 น. จากข้อมูลดังกล่าว จึงได้นํามาหาค่าความสัมพันธ์ของราคาน้ํามันดิบดับบลิวทีไอในตลาดไน
เม็กซ์ (NYMEX) กับระหว่าง ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ํามัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผลจากการวิจัยพบว่าค่าสนับสนุน (Support) ของราคาน้ํามันดิบกับราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจบริการสถานี
น้ํามันได้แก่  PTT  ESSO  BCP  PTG   และ SUSCO  ดังภาพท่ี 3 การแสดงค่าการสนับสนุน (Support)   

 
 

                                                            

 
ภาพที่ 3  การแสดงค่าสนับสนุน (Support) 
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จากภาพท่ี 3  การแสดงค่าสนับสนุน (Support) จะข้อมูลพบว่า ราคาน้ํามันดิบกับ ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจ
บริการสถานีน้ํามัน  เมือมีการปิดตลาดในรอบระยะเวลาหกเดือน ผลการวิจัยพบว่า ราคาหุ้นของ PTG    ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงปรับเพ่ิมข้ึน สูงสุดท่ี 0.634 หรือ 63 %   และรองลงมาคิอ ราคาหุ้นของ ESSO  ได้มีการเปล่ียนแปลงปรับ
เพ่ิมข้ึนท่ี 0.610 หรือ 61 % และการปรับเพิ่มข้ึนของราคาหุ้น PTG และ ราคาหุ้นของ ESSO พร้อมกันอยู่ท่ี 43.1 %   
เป็นต้น เม่ือได้ค่าสนับสนุน (Support) แล้วต่อไปจะเป็นการหาค่าความเชื่อม่ัน (Confidence)  คือค่าท่ีแสดงความ
เชื่อม่ันของกฎความสัมพันธ์ของรูปแบบในด้านซ้ายของกฏ ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง  [0-1] ถ้าค่าใกล้ 1 หมายถึงมีความเชื่อม่ัน
ในกฏความสัมพันธ์นั้นมากด้วย  และค่าสหสัมพันธ์ (Lift)  คือค่าท่ีบ่งบอกว่ากฏมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยถ้าค่า
สหสัมพันธ์ (Lift)  แต่ถ้ามีค่ามากกว่า 1   แสดงว่ากฎท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า กฏไม่
ความสัมพันธ์กันหรือข้ึนต่อกัน (Independent)  

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4 การแสดงค่าความเชื่อม่ัน ค่าสนับสนุน และมีค่าสหสัมพันธ์  
 

จากภาพท่ี 4  การแสดงค่าความเชื่อม่ันของกฎความสัมพันธ์ (Confidence) ค่าสนับสนุน (Support)  และมี
ค่าสหสัมพันธ์ (Lift)  จะพบว่าสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ได้  31 กฎความสัมพันธ์ จะกฎความสัมพันธ์ หรือสมมุติฐาน
ต่าง ๆ ท่ีได้จากข้อมูลโดยจะสร้างกฎความสัมพันธ์หรือสมมุติฐาน จํานวน 31 กฎ ดังตัวอย่างเช่น 

1. [OIL] --> [PTG] (Confidence: 0.672) กฎความสัมพันธ์หรือสมมุติฐาน (Rule & Premises) ถ้าปิดการซ้ือ
ขายราคาน้ํามันดิบแล้วมีราคาปรับเพ่ิมขึ้น แสดงว่า เม่ือปิดการซ้ือขายหุ้นของ PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด 
(มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ก็จะปรับราคาเพ่ิมข้ึนด้วย โดยมีค่าความเชื่อม่ัน ท่ี 0.672 หรือ 67 % 
และมีค่าสนับสนุน ท่ี 0.350 และมีค่าสหสัมพันธ์  1.059  

2. [OIL] --> [PTT] (Confidence: 0.656) ]  กฎความสัมพันธ์หรือสมมุติฐาน (Rule & Premises) ถ้าปิดการ
ซ้ือขายราคาน้ํามันดิบแล้วมีราคาปรับเพ่ิมข้ึน แสดงว่า เม่ือปิดการซ้ือขายหุ้นของ  PTT: บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     ก็จะปรับเพ่ิมข้ึนด้วย โดยมีค่าความเชื่อม่ัน ท่ี 0.656 หรือ 65 % และมีค่าสนับสนุน 
ท่ี 0.341 และมีค่าสหสัมพันธ์  1.187 

3. [OIL] --> [PTG ESSO SUSSO] (Confidence: 0 .391) กฎความสั ม พั น ธ์ห รือสม มุติ ฐาน  (Rule & 
Premises) ถ้าปิดการซ้ือขายราคานํ้ามันดิบแล้วมีราคาปรับเพ่ิมข้ึน แสดงว่า เม่ือปิดการซ้ือขายหุ้นของ PTG : บริษัท พีที
จี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)  หุ้นของ ESSO: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และหุ้นของ  SUSCO: บริษัท 
ซัสโก้ จํากัด (มหาชน)  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ก็จะปรับเพ่ิมข้ึนด้วย โดยมีค่าความเชื่อม่ัน ท่ี 0.391 หรือ 
31 % และมีค่าสนับสนุน ท่ี 0.203 และมีค่าสหสัมพันธ์  1.172 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นท้ัง 3 กฎความสัมพันธ์เป็นตัวอย่างท่ีได้จากผลจากการวิจัย ท่ีได้กฎความสัมพันธ์
หรือสมมุติฐานออกมาจากการวิจัย  จากการวิจัยสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ออกมาได้ท้ังหมด 31 กฎความสัมพันธ์ 
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ในข้ันตอนต่อไปของการวิจัยเม่ือได้กฎความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วได้
ทําการเลือกกฎความสัมพันธ์ท่ีมีค่าความเชื่อม่ัน (Confidence) มากกว่า 60%  ซ่ึงมีอยู่  5  กฏความสัมพันธ์ด้วยกันเพ่ือ
นําไปสร้างเป็นโมเดลในการพยากรณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้เทควิธีการท่ีเรียกว่า Vote Ensemble 
ซ่ึงประกอบด้วย 3 วิธีคือ Decision Tree,  K-Nearest Neighbours (K-NN) และ Neural Networks  และใช้วิธีการวัด
ค่า  F-measure ซ่ึง สามารถหาได้จาก ค่าความแม่นยํา  (Precision) และค่าความครบถ้วน (Recall)  ซ่ึงค่าเหล่านี้จะหา
ได้จากสูตร สามารถแสดงผลการวิจัยได้ตามตาราง 

                                
Recall   Precision  

Recall*Precision * 2
  measure-F


                                             (1) 

 
ตารางท่ี 1 ผลการดําเนินการวิจัยของการพยากรณ์ 
 

ข้อมูลโมเดลการพยากรณ์  Precision Recall  F-measure 
ข้อมูลกฎความสัมพันธ์ของหุ้น PTG 51.76 88.33 65.31 
ข้อมูลกฎความสัมพันธ์ของหุ้น PTT 62.42 58.67 60.48 
ข้อมูลกฎความสัมพันธ์ของหุ้น SUSSCO 59.48 65.50 62.34 
ข้อมูลกฎความสัมพันธ์ของหุ้น ESSO 50.00 28.00 35.89 
ข้อมูลกฎความสัมพันธ์ของหุ้น BCP 54.60 55.67 55.12 

 
           จากตารางท่ี 1 ผลท่ีได้จากการวิจัยในการพยากรณ์ พบว่า จากการสร้างโมเดลตามข้อมูลกฎความสัมพันธ์ของ
หุ้น  PTG  มีค่า F-measure  สูงสุดท่ี  65.31%  รองลงข้อมูลกฎความสัมพันธ์ของหุ้น  SUSSCO มีค่า  F-measure อยู่
ท่ี  62.34%  ข้อมูลกฎความสัมพันธ์ของหุ้น  PTT  มีค่า F-measure  อยู่ท่ี  60.48%  ส่วนข้อมูลกฎความสัมพันธ์ของ
หุ้น  BCP  มีค่า F-measure  อยู่ท่ี  55.12%  และน้อยท่ีสุดคือข้อมูลกฎความสัมพันธ์หุ้น   ESSO  มีค่า F-measure  ท่ี  
35.43% 
 

สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย 
 

การหาความสัมพันธ์และการพยากรณ์ของราคาน้ํามันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) 
ระหว่าง ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ํามัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเทคนิค
การทําเหมืองข้อมูล โดยใช้ขั้นตอนวิธี เอฟพี-กโรธในการค้นหากฎความสัมพันธ์ และใช้เทคนิควิธี Vote Ensemble ใน
การพยากรณ์ เป็นวิธีการท่ีดีในระดับหนึ่ง  แต่ถ้ามีค่าความเชื่อม่ัน (Confidence) มีถ้าค่าใกล้ 1 มากนั้น หมายถึงว่ามีค่า
ความเชื่อม่ันในกฎความสัมพันธ์นั้นมากขึ้นด้วย ในส่วนของการสร้างโมเดลการพยากรณ์ถ้ามีค่าใกล้ 100 % นั้น
หมายความว่าสามารถพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องมากข้ึนด้วย ซ่ึงจากผลการวิจัยจะพบว่าจากข้อมูลการปิดตลาดในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน ค่าการสนับสนุน (Support)  ของราคาหุ้นของ  PTG  ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับเพ่ิมข้ึนท่ี 0.634 
หรือ 63 % และมีค่าความเชื่อม่ันของกฎความสัมพันธ์กับราคาน้ํามันท่ีปรับเพ่ิมข้ึนสูงสุดด้วยท่ี 0.672 หรือ 67 %  คือ  
[OIL] --> [PTG] (Confidence: 0.672) กฎความสัมพันธ์หรือสมมุติฐาน (Rule & Premises) ถ้าปิดการซ้ือขายราคา
น้ํามันดิบแล้วมีราคาปรับเพ่ิมข้ึน แสดงว่า เม่ือปิดการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาของหุ้น PTG : 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)   ก็จะปรับราคาเพิ่มข้ึนด้วยโดยมีค่าความเชื่อม่ัน ท่ี 0.672 หรือ 67 % และมีค่า
สนับสนุน ท่ี 0.350 และมีค่าสหสัมพันธ์  1.059  หลังจากนั้นทําการเลือกกฎความสัมพันธ์ท่ีมีค่าความเชื่อม่ัน 
(Confidence) มากกว่า 60%  ซ่ึงมีอยู่  5  กฏความสัมพันธ์ด้วยกันเพ่ือนําไปสร้างเป็นโมเดลในการพยากรณ์ ก็พบว่า
การพยากรณ์การปรับเพ่ิมข้ึนของราคาของหุ้น  PTG  มีค่า F-measure  สูงสุดท่ี  65.31%  ด้วย  ซ่ึงผลท่ีได้จากการทํา
วิจัยสามารถนําผลท่ีได้นําไปใช้ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้  อย่างไรก็ดีการปรับราคาขึ้นหรือลง
ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในการลงทุน ด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยจะพบว่าได้ค่าความเชื่อม่ันและการพยากรณ์ไม่สูงมากนัก ดังนั้นการวิจัยควรศึกษาข้ันตอนวิธีการ
วิจัยรูปแบบใหม่ๆ  หรือหาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลในการเพ่ิมค่าความเชื่อม่ันและการพยากรณ์ให้สูงข้ึน  เช่น กําไรขาดทุนของ
บริษัท  การเมืองภายในประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีมีผลต่อบริษัท ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยให้มีปริมาณเพ่ิม
มากข้ึนจากหกเดือนเป็นหนึ่งปี และจากข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยราคานํ้ามันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ์ 
(NYMEX) เป็นราคาที่ซ้ือขายกันและมีการส่งมอบกันอีกสามเดือนข้างหน้า เป็นราคานํ้ามันดิบท่ียังไม่ได้กลั่น ดังนั้นควรใช้
ราคาอ้างอิงท่ีมีการกลั่นน้ํามันแล้ว มาช่วยในการหาค่าความสัมพันธ์และการสร้างโมเดลต่อไป เพ่ือเข้ามาช่วยการเพ่ิมค่า
ความเชื่อม่ันและการพยากรณ์ให้สูงข้ึน  
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บทคัดย่อ 
 
  การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2) เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้มีต่อระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน
โครงการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การนําไปใช้ การบํารุงรักษา  
  ผลการวิจัยครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ดังนี้คือ ได้ระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงระบบแบ่งส่วนการทํางานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ส่วนแสดงผลบนเว็บไซต์ 
ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร 2) ขั้นตอนระยะเวลาการจดสิทธิบัตร  3) ขั้นตอนการยื่นคําขอจดสิทธิบัตร         
4) แบบฟอร์มและตัวอย่างการจดสิทธิบัตร 5) ค่าธรรมเนียมในการจดสิทธิบัตร  6) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 7) สิทธิบัตร
ประเทศเพ่ือนบ้าน  ส่วนท่ี 2 ส่วนจัดการข้อมูลบนเว็บ ประกอบด้วย 1) จัดการข้อมูลสิทธิบัตร 2) จัดการข้อมูลผู้ใช้             
3) ค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร 4) ค้นหาข้อมูลเจ้าของสิทธิบัตร 5) ออกรายงาน  และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมี
ต่อระบบอยู่ในระดับมากโดยมคี่าเฉลี่ย 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, สิทธิบัตร, อาเซียน 
 

ABSTRACT 

  The objectives of the study were 1) to develop information system for patented preparing to 
the ASEAN Economic Community, and 2) to evaluate the users’ satisfaction on the development of 
information system for patented  preparing to the ASEAN Economic Community. There were 5 steps 
in system development:  planning the project, analyzing, designing, developing, installing, and 
maintaining.  
 The results covered the objectives of the study, the information system for patented 
preparing to the ASEAN Economic Community. There were 2 main parts in the system: part 1 display 
on the website; meaning of patent time of preparing patented, process of patented preparing, form 
and example of patented preparing, free of preparing patented, laws of patent, and ASEAN patent, 
part 2  information management on the website, patent informantion, users information, search 
information, and report. Furthermore, the results from the evaluation showed high satisfaction from 
the users by 4.49 of mean and by 0.21 of standard deviation. 
Keywords: Information Systems, Patent, ASEAN 
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บทนํา 
  
 กลุ่มประเทศอาเซียนรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ประกอบ 
ด้วย ไทย  พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน ประกอบด้วยประเด็น
เหตุผลใหญ่สามประเด็นด้วยกันดังนี้ ประเด็นแรกคือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดย
มีเป้าหมายจะเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริหาร การลงทุน เงินทุน และแรงงานท่ีมี
ฝีมือ อย่างเสรีภาพ เพ่ือมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมอํานาจการต่อรองใน
เวทีการค้าโลก ประเด็นท่ีสองคือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 
- APSC) และประเด็นท่ีสามคือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - 
ASCC) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ท้ังทางด้านโอกาสและอุปสรรค กลุ่มประเทศเหล่านี้มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน วัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน มี
สินค้าบริการท่ีคล้ายคลึงกัน 
 การประกอบการในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการแข่งขันสูงในทุกๆด้าน  ไม่ว่าจะด้านธุรกิจ                   
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทําให้ในบุคลากรในทุกสาขาอาชีพ 
ต่างก็ต้องสร้างผลงานและจุดเด่นให้กับตัวเอง เพ่ือจะได้ก้าวไกลกว่าคู่แข่ง การประดิษฐ์คิดค้นในศาสตร์ต่างๆ ก็จะมี
เพ่ิมขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะด้านธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา เพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถขององค์กร
และบุคลากร แสดงถึงการพัฒนาของตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับวิถีโลก           
การแข่งขันกันในทุก ๆ ด้านทําให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ท่ีคิดค้นและพัฒนาข้ึนจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองป้องกัน          
การคัดลอกผลงานหรือลอกเลียนแบบ  อันเป็นเหตุทําให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นเหล่านั้นสูญเสียผลประโยชน์ ไม่ว่าจะในแง่ทาง
การค้าด้านธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา  เพราะการประดิษฐ์คิดค้นเหล่านั้นมีมูลค่าทางความคิดสมควรท่ีจะ
ได้รับการปกป้องคุ้มครอง มูลค่าความคิดของมนุษย์เพ่ิมข้ึน  เกิดเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เจ้าของความคิด  ซ่ึงเรียกว่า  ทรัพย์สินทางปัญญา  ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญและมีความเกี่ยวข้องกับ
ด้าน ๆ มากมาย จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องเริ่มให้ควาสําคัญกับทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน หรือจับต้องไม่ได้  
  ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซ่ึงเน้นท่ี
ผลผลิตของสติปัญญาและความชํานาญ โดยไม่คํานึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สิน        
ทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งท่ีจับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น บริการ 
แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่          
1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น สิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 2) ลิขสิทธ์ิ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2545)   
  สิทธิบัตร ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซ่ึงรัฐออกให้เพ่ือรอคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือ              
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง (ยรรยง พวงราช, 2542)  และระเบียบว่าด้วย
สิทธิบัตร ท่ีเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบเพ่ือให้ได้สิ่งของ เคร่ืองใช้หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆที่เรา
ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวัน สิทธิบัตรถือว่าใกล้ตัวบุคคลท่ัวไปท่ีประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆมากท่ีสุด จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง
ในการท่ีจะต้องรวบรวมสิทธิบัตรในประชาคมอาเซียนมาไว้ในแหล่งเดียวกันเพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนสืบค้น เพ่ือเป็น
แรงบันดาลใจ และป้องกันการจดทะเบียนสิทธิบัตรซํ้าซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงอาจจะมีผลเสียร้ายแรงตามมา ไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือแรงงานท่ีจะเดินทางไปทํางาน. รูปแบบหรือประเภทของสิทธิบัตร
ตามพระราชบัญญัติมีอยู่ 3 ประเภท คือ 1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเก่ียวกับ กลไก โครงสร้าง 
ส่วนประกอบของส่ิงของเครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป กลไกของเคร่ืองยนต์ ยารักษาโรค  หรือการคิดค้นกรรมวิธี
ในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป 2) สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสัน ท่ีมองเห็นได้จากภายนอก เช่น การออกแบบ
แก้วน้ําให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า  3) อนุสิทธิบัตร หมายถึง การให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงท่ีการประดิษฐ์ท่ีจะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ท่ีมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย 
และมีประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน การย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตรท่ัวโลกของไทยมีน้อยมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  และ
แม้กระท่ังการย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทย  จํานวนคําขอท่ีย่ืนโดยคนไทยก็ยังมีน้อยกว่าจํานวนคนท่ีขอย่ืน
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โดยชาวต่างประเทศ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2546) จึงทําให้เกิดการถูกลอกเลียนแบบ หรือการถูกบุคคลอ่ืนนํา
ทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปจดทะเบียนเป็นของตนเอง การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนทําให้บุคคลในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเข้าออกประเทศต่าง ๆ ได้ สามารถเข้าไปประกอบอาชีพได้ มีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้น เม่ือบุคคลใดก็ตามสามารถ
เข้าไปประกอบอาชีพได้ มีทางเลือกมากข้ึน ดังนั้น เม่ือบุคคลใดก็ตามในกลุ่มประเทศอาเซียนประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ขึ้นมา ก็มีโอกาสท่ีจะทําให้ประชาคมอาเซียนได้รู้ได้เห็น และเป็นจุดเด่นของบุคคลนั้น 
 จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมรวมข้อมูลสําคัญเก่ียวกับสิทธิบัตรทั้ง              
3 ประเภท ให้ผู้สนใจสืบค้นข้อมูล ย่ืนคําขอ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประดิษฐ์คิดค้น หรือพัฒนางานเกิดเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิทธิบัตร สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้มีต่อระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากข้ึนไป  
  

วิธีดําเนนิการวิธีวิจัย 
  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการ
ดําเนินการตาม กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC 5 ขั้นตอน ดังน้ี  (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2554) 
  1. การวางแผนโครงการ (project planning)  
   1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร  เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เจ้าหน้าท่ีกองนิติการ อาจารย์ผู้สอน
จากคณะสถาปัตยการรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   2) กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้านสิทธิบัตร ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ กรุงเทพมหานคร  เจ้าหน้าท่ีกองนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง 
   กลุ่มผู้ทดลองใช้ระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกองนิติการ  อาจารย์ผู้สอนจากคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
จํานวน 30 คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
  1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และระบบสารสนเทศการจด
สิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  1.3 ผู้วิจัยได้ทําการกําหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้กับเจ้าหน้าท่ีของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีกองนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กําหนดขอบเขตของเน้ือหา  เลือก
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และกําหนดระยะเวลาในการทํางานตามโครงการ 
 2. การวิเคราะห์ (analysis) 
 ในการวิเคราะห์จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการในการใช้งานระบบของเจ้าหน้าท่ีของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของเจ้าหน้าท่ีของกรมทรัพย์สินทางปัญญาการเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการพูดคุย 
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ซักถาม เจ้าหน้าท่ีของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรุงเทพมหานคร และทําการสรุป
ประเด็นหัวข้อต่างๆ ท่ีจะใช้ในการออกแบบระบบ หลังจากนั้นจะสร้างแบบจําลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) 
สร้างแบบจําลองข้อมูล(entity relationship diagram)  
 3. การออกแบบ (design) 
 ในข้ันตอนการออกแบบระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะแบ่งออกเป็นดังนี้ 
  3.1 การใช้เคร่ืองให้บริการแม่ข่าย โปรแกรมให้บริการเว็บโดยเลือกใช้ โปรแกรม Apache โปรแกรม
ให้บริการฐานข้อมูลโดยเลือกใช้โปรแกรม MySQL  
  3.2 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานท้ังด้านการรับข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล 
  3.3 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม MySQL และโปรแกรม PHPMyAdmin เป็นตัวจัดการ
ฐานข้อมูล 
  3.4 ออกแบบโปรแกรมในแต่ละฟังก์ชันการทํางานท่ีทํางานให้ง่ายและสอดคล้องกับผู้ใช้งาน  
 4. การนําไปใช้ (implementation) 
 การนําไปใช้งาน ผู้วิจัยได้ทําการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและทําการติดต้ังโปรแกรมให้บริการเว็บ 
Apache โปรแกรมให้บริการฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมแปลภาษา PHP โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล PHPMyAdmin   
หลังจากท่ีได้ติดต้ังเรียบร้อยแล้ว จะดําเนินการเขียนโปรแกรมตามส่วนการทํางานต่างๆ ท่ีได้ออกแบบไว้ ซ่ึงในระหว่าง
การเขียนโปรแกรมจะมีการทดสอบการทํางานเป็นทุกคร้ังในแต่ละงานย่อย 
 5. การบํารุงรักษา (maintenance) 
 ในการบํารุงรักษาระบบ จะทําการตรวจสอบการทํางานของระบบในส่วนของอุปกรณ์และโปรแกรมท่ีให้บริการ 
ทําการเพิ่มเติมและดูแลเนื้อหาให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เม่ือมีปัญหาจะทําการแก้ไขทันที 
 

ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ได้ระบบซ่ึงแบ่งการทํางานออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
  1.1 ส่วนแสดงผลบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย  
   1.1.1 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร   
    สิทธิบัตร หมายถึง  หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522         
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ท่ีเก่ียวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพ่ือให้ได้สิ่งของ เครื่องใช้หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือ
การออกแบบขวดบรรจุน้ําด่ืม ขวดบรรจุน้ําอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคน
อ่ืน รูปแบบหรือประเภทของสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติมีอยู่ 3 ประเภท คือ 
      1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับ กลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบของ
สิ่งของเคร่ืองใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป กลไกของเคร่ืองยนต์ ยารักษาโรค หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ 
เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป  
   2) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสัน ท่ี
มองเห็นได้จากภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้ําให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า  
     3) อนุสิทธิบัตร หมายถึง การให้ความคุ้มครองส่ิงประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงท่ีการประดิษฐ์ท่ีจะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ท่ีมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมี
ประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน 
   รายละเอียดของการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตรได้ การประดิษฐ์ท่ีขอรับอนุสิทธิบัตรได้           
การประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีขอรับสิทธิบัตรได้  
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   1.1.2 ขั้นตอนระยะเวลาการจดสิทธิบัตร ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละ
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินการขอและตรวจสอบคําขอสิทธิบัตร ขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินการ       
ขอและตรวจสอบคําขออนุสิทธิบัตร 
   1.1.3 ขั้นตอนการย่ืนคําขอจดสิทธิบัตร อธิบายข้ันตอนการดําเนินการขอจดสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ ขั้นตอนการดําเนินการขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์ ขั้นตอนการดําเนินการขอจดอนุสิทธิบัตร 
   1.1.4 แบบฟอร์มและตัวอย่างการจดสิทธิบัตร ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร และดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกเอกสารได้ 
   1.1.5 ค่าธรรมเนียมในการจดสิทธิบัตร ผู้ใช้สามารถดูค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแต่ละ
ประเภทได้ 
   1.1.6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง นําเสนอประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้สนใจสามารถศึกษา
เพ่ิมเติม  
   1.1.7 สิทธิบัตรประเทศเพ่ือนบ้าน  
  1.2 ส่วนการจัดการข้อมูลบนเว็บ ประกอบด้วย  
   1.2.1 จัดการข้อมูลสิทธิบัตร   
   1.2.2 จัดการข้อมูลผู้ใช้  
   1.2.3 ค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร  
   1.2.4 ค้นหาข้อมูลเจ้าของสิทธิบัตร  
   1.2.5 ออกรายงาน  
  1.3 ตัวอย่างหน้าจอบางส่วนของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 หน้าแสดงประเภทของสิทธิบัตร 
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ระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพร้อม          

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หน้าค้นหาสิทธิบัตร 
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ภาพที่ 6  หน้าย่ืนคําขอ 
 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
  เศรษฐกิจอาเซียน 

ลําดับท่ี รายการ X SD ระดับความเหมาะสม 
1 รูปแบบการแสดงผล รูปภาพ ตัวอักษร และสี มีความ

เหมาะสม 
4.67 0.48 มาก 

2 ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการใช้งาน 5.00 0.00 มาก 
3 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 4.93 0.25 มาก 
4 ความเหมาะสมในการจัดหมวดหมู่ข้อมูล 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
5 สะดวกต่อการใช้งาน 4.90 0.31 มาก 
6 ช่องทางการติดต่อสอบถาม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
7 ความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าใช้งานระบบ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
  4.49 0.21 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีม่ีต่อระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้ทดลองใช้จํานวน 30 คน พบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. สรุปผลการวิจัย  
    1.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ พัฒนาระบบตามกระบวนการ ได้ระบบซ่ึงแบ่งการทํางานออกเป็นส่วนแสดงผล
บนเว็บไซต์ และส่วนจัดการข้อมูลบนเว็บ   
   1.2  ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้ทดลองใช้จํานวน 30 คน พบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.90 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 
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 2. อภิปรายผลการวิจัย  
  2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ พัฒนาระบบตามกระบวนการ ได้ระบบซ่ึงแบ่งการทํางานออกเป็นส่วนแสดงผล
บนเว็บไซต์ และส่วนจัดการข้อมูลบนเว็บ ได้ทําการการพัฒนาระบบตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนได้แก่ การวางแผน
โครงการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การนําไปใช้ การบํารุงรักษา ได้ผลบรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้ทดลองใช้จํานวน 30 คน พบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.90 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 ได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์  และสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ทําให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิบัตร กระบวนการในการจดสิทธิบัตร นํามาเสนอเป็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ผ่านระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บุคลากรท่ีสนใจข้อมูลและ
ต้องการนําผลงานจดสิทธิบัตร สามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการพัฒนาระบบควรวิเคราะห์ถึงปริมาณข้อมูลในอานาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับการออกแบบฐานข้อมูลท่ีมี
ขนาดใหญ่รองรับปริมาณข้อมูลดังกล่าว ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง   
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เปรียบเทียบองค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงที่ได้จากขีเ้ลื่อยและเหง้ามันสําปะหลัง 
Comparison of Fuel Gases Composition from Sawdust and Cassava Rhizomes 
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บทคัดย่อ 
 

การเปรียบเทียบองค์ประกอบแก๊สเชื้อเพลิงท่ีได้จากข้ีเลื่อยและเหง้ามันสําปะหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของอุณหภูมิปฏิกิริยา 900 องศาเซลเซียส ต่อปริมาณผลได้ของผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงจาก
การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงในเคร่ืองปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด ซ่ึงแก๊สแอลพีจี คือ แหล่งพลังงานความร้อนสําหรับอุ่นเครื่องก่อนทํา
การทดลองและระหว่างทดลองใช้อากาศเป็นแก๊สพา ปริมาณผลได้ของผลิตภัณฑ์ได้จากการสมดุลมวลก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยมีเครื่องวิเคราะห์แก๊ส GC 8A สําหรับวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊ส ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ขี้เลื่อยสามารถ
ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงได้สูงสุดร้อยละ 92.3 โดยนํ้าหนัก และแก๊สเชื้อเพลิงท่ีได้มีแก๊สไฮโดรเจนสูงถึงร้อยละ 32.7 โดยปริมาตร 
ขณะท่ีเหง้ามันสําปะหลังสามารถผลิตแก๊สเชื้อเพลิงได้ต่ํากว่าเล็กน้อยเป็นร้อยละ 90.8 โดยน้ําหนัก แต่ได้แก๊สเชื้อเพลิงท่ีมี
องค์ประกอบไฮโดรเจนสูงสุดร้อยละ 34.3 โดยปริมาตร 
คําสําคัญ: แก๊สเชื้อเพลิง, ชีวมวล, ขี้เลื่อย, เหง้ามันสําปะหลัง 
 

ABSTRACT 
 

Comparison of fuel gases composition from sawdust and cassava rhizomes. In this study, 
aims to find the influence of reaction temperature 900°C on product yield and gas composition of 
biomass gasification in the fluidised-bed method. The liquefied petroleum gas (LPG) were used for the 
heating system before the experiments and air as a carrier gas during the experiments. The product 
yield was obtained by mass balance before and after the experiment. The gas chromatography (GC) 
analyses method was used for analyzing gas composition. The results show that maximum fuel gas 
yields from sawdust of 92.3 wt% at 900°C. When fuel gas analysis showed that Hydrogen (H2) was 
content of 3 2 .7  vol.%. While cassava rhizome can produce slightly lower fuel gas content of 90.8 
wt%, it has the highest hydrogen content of 34.3 vol%. 
Keywords: Fuel Gases, Biomass, Sawdust, Cassava Rhizomes 
 

บทนํา 
 

ปัญหาวิกฤติพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบันทําให้ทุกประเทศท่ัวโลกต่างพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้พลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ํา และพลังงานจากชีวมวล ซ่ึงพลังงานท่ีกล่าว
มาชีวมวลถือได้ว่าเป็นพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีมีศักยภาพ เพราะชีวมวลได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของพืช
และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดังนั้นหากปลูกพืชในปริมาณมากก็จะได้ชีวมวลในปริมาณมากเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีชีวมวลในปริมาณมากตัวอย่างเช่น ขี้เลื่อยท่ีได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ไม้ในโรงเลื่อยและโรงงานเฟอร์นิเจอร์มีปริมาณมากกว่า 5 ล้านตันต่อปี (ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2553) และเหง้ามันสําปะหลังท่ีเหลือจากการเก็บเกี่ยวหัวมันสําปะหลังมีปริมาณมากกว่า 30 ล้านตันต่อปี (สํานักงาน
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เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ปัจจุบันมีงานวิจัยท่ีนําชีวมวลมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการทางเคมีความร้อนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง (Beheshti et al., 2016) กระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็วสําหรับผลิต
เชื้อเพลิงเหลว (Duanguppama & Pattiya, 2015) และกระบวนการทอริแฟคชั่นสําหรับผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (Wu et al., 
2015) ซ่ึงการแปรรูปชีวมวลด้วยกระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงนั้นได้รับความนิยมในการทําวิจัยอย่างมากเพราะเป็น
กระบวนการท่ีไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการดําเนินการ 
 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิง หมายถึง กระบวนการทางเคมีความร้อนท่ีมีอุณหภูมิไพโรไลซีสประมาณ 500-1000 
องศาเซลเซียส (Bridgwater et al., 2002) โดยผลิตภัณฑ์หลักท่ีได้ คือ แก๊สเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 90 โดยน้ําหนัก 
(Barisano et al., 2016) ซ่ึงปัจจัยหลักของการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง คือ เคร่ืองปฏิกรณ์ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ แบบแก๊ส
ไหลลง (Downdraft) แบบแก๊สไหลข้ึน (Updraft) แบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidised-bed) และแบบแก๊สหมุนวน (Rotating 
cone) เคร่ืองปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดมีประสิทธิภาพในการแยกถ่านชาร์และทาร์ได้สูง เพราะทํางานร่วมกับไซโคลนและชุด
กรองไอร้อนเพื่อแยกถ่านชาร์ และชุดควบแน่นเพ่ือแยกทาร์ จึงทําให้แก๊สเชื้อเพลิงท่ีได้มีความสะอาดมากกว่าการผลิต
แก๊สเชื้อเพลิงด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์ชนิดอ่ืน แต่ยังไม่แน่ชัดว่าหากนําข้ีเลื่อยและเหง้ามันสําปะหลังมาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจะ
ส่งผลอย่างไรต่อปริมาณผลได้ของผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิง 
 ดังนั้นโครงงานน้ีจึงมุ่งเน้นการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อยและเหง้ามันสําปะหลังในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์
เบดท่ีอุณหภูมิปฏิกิริยา 900 องศาเซลเซียส เพ่ือเปรียบเทียบชนิดของชีวมวลต่อปริมาณผลได้ของผลิตภัณฑ์และ
องค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงท่ีได้จากกระบวนการผลิตแก๊ส  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อยและเหง้ามันสําปะหลังในเคร่ืองปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณผลได้ของผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิง 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

                              
 

ภาพที่ 1 แผนภาพวิธีดําเนินการวิจัย 
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 1. การเตรียมชีวมวล 
 ชีวมวลท่ีใช้ในงานวิจัยนี้มี 2 ชนิด คือ ขี้เลื่อย นํามาคัดขนาดอนุภาคด้วยตะแกรงคัดขนาด 0.6-2 มิลลิเมตร 
จากน้ันนําไปตากแดดเพ่ือลดความชื้นเป็นเวลารวม 24 ชั่วโมง แล้วนําไปอบท่ี 105 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง เพ่ือลด
ความชื้นในชีวมวลให้ต่ํากว่าร้อยละ 10 โดยนํ้าหนัก ขณะท่ีเหง้ามันสําปะหลังผ่านการบดละเอียดให้มีขนาดเล็ก จากนั้น
นําไปคัดขนาดด้วยตะแกรงขนาด 0.6-2 มิลลิเมตร แล้วนําไปตากแดดและอบเพื่อลดความชื้นเช่นเดียวกับข้ีเลื่อย 
 2. การเตรียมตัวกลางถ่ายโอนความร้อน 
 ทราย คือ ตัวกลางถ่ายโอนความร้อน ซ่ึงผ่านการตากแดดให้แห้ง จากนั้นคัดขนาดอนุภาค 0.4-06 มิลลิเมตร 
ซ่ึงเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการเป็นตัวกลางถ่ายโอนความร้อน แล้วนําไปเผาท่ีอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสประมาณ 2 
ชั่วโมง เพ่ือกําจัดเถ้าหรือเศษวัสดุท่ีปนเปื้อนทรายออก หลังจากนั้นนําทรายที่ผ่านการเผาไหม้มาคัดขนาด 0.4-0.6 
มิลลิเมตร อีกคร้ังก่อนนําไปใช้เป็นตัวกลางถ่ายโอนความร้อน 
 3. การผลิตแก๊สเชื้อเพลิง 
 ก่อนการทดลองต้องชั่งน้ําหนักของอุปกรณ์แต่ละชิ้น เริ่มจากการชั่งน้ําหนักของชีวมวล ตัวกลางถ่ายโอนความ
ร้อน เครื่องปฏิกรณ์ ชุดกรองไอร้อน ใยแก้ว (5 กรัม) ชุดควบแน่น และถังเก็บทาร์ หลังจากน้ันต่อสายลมผ่านเกจวัดความ
ดันผ่านเข้าชุดควบคุมอัตราการไหล (FC) ท้ัง 3 ตัว โดย (FC 1) เข้าฝาบนของถังชีวมวล (FC 2) เข้าท่อลําเลียงด้านข้าง
ของถังป้อนชีวมวล และ (FC 3) เข้าด้านล่างเคร่ืองปฏิกรณ์ในตําแหน่งฟลูอิไดซ์เบด จากนั้นต่อสายยางของน้ําหล่อเย็น
จากปั๊มน้ําไปยังชุดหล่อเย็นของท่อลําเลียงชีวมวลและชุดกรองไอร้อนตามลําดับดังแสดงในภาพท่ี 2 ขั้นตอนต่อไป คือ ต่อ
เทอร์โมคับเปิลจากชุดควบคุมเข้า (TC 1) ในตําแหน่งไพโรไลซีสภายในเคร่ืองปฏิกรณ์ และ (TC 2) ในตําแหน่งภายในของ
ชุดกรองไอร้อน และสุดท้ายนําตัวกลางถ่ายโอนความร้อนผสมกับชีวมวลบรรจุในเคร่ืองปฏิกรณ์แล้วเผาชีวมวลท่ีผสม
ทรายด้วยแก๊สแอลพีจี (LPG) เป็นเวลาประมาณ 30 นาที แล้วสังเกตุท่ีอุณหภูมิไพโรไลซีส (TC 1) จนแน่ใจว่าตัวกลาง
ถ่ายโอนความร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง 900 องศาเซลเซียส ตามเงื่อนไขท่ีใช้ในการทดลอง 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนภาพหน่วยผลิตแก๊สเชื้อเพลิงโดยเคร่ืองปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด 
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เริ่มการทดลองโดยปรับอัตราการไหลของตําแหน่งฟลูอิไดซ์เบด (FC 3) 20 ลิตรต่อนาที จากนั้นป้อนชีวมวล
ผ่านท่อลําเลียงโดยควบคุมอัตราการไหล (FC 1) 5 ลิตรต่อนาที และ (FC 2) 10 ลิตรต่อนาที สังเกตุอุณหภูมิไพโรไลซีส
ต้องอยู่ในช่วงท่ีกําหนดโดยอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ในช่วง ±15 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงกว่าท่ี
กําหนดให้ลดอัตราการไหล (FC 1) บนฝาถังป้อนชีวมวลและหากอุณหภูมิต่ําให้เพ่ิมอัตราการไหล (FC 1) เม่ือแน่ใจว่า
อุณหภูมิไพโรไลซีสและการป้อนชีวมวลเรียบร้อยดีให้ทําการทดลองประมาณ 20 นาที ให้เก็บแก๊สระหว่างการทดลองใน
ตําแหน่งท่อทางออกแก๊สเพ่ือให้ได้แก๊สท่ีได้มีความเข้มข้นพอที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป หลังจากทดลองครบ 
1 ชั่วโมง ให้หยุดป้อนชีวมวลโดยปิดอัตราการไหล (FC 1) แต่ยังคงเปิด (FC 2) และ (FC 3) เป็นเวลาประมาณ 5 นาที
เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีชีวมวลตกค้างอยู่ในระบบซ่ึงสังเกตุได้จากควันท่ีอยู่ในถังเก็บทาร์ท้ัง 2 ตําแหน่ง ต้องไม่มีควันออกมา 
จากนั้นปิดอัตราการไหล (FC 2) และ (FC 3) ตามลําดับ 

4. การสมดุลมวล 
เม่ือทดลองครบ 1 ชั่วโมง ปล่อยให้เคร่ืองปฏิกรณ์และบริเวณท่ีได้รับความร้อนเย็นตัวลงด้วยอุณหภูมิห้อง

ประมาณ 30 นาที จากนั้นสมดุลมวลโดยชั่งน้ําหนักถังป้อนชีวมวล เครื่องปฏิกรณ์พร้อมตัวกลางถ่ายโอนความร้อน ชุด
กรองไอร้อนพร้อมใยแก้ว และชุดควบแน่น โดยน้ําหนักท่ีลดลงของถังป้อนชีวมวล คือ น้ําหนักของชีวมวลท่ีใช้ในการ
ทดลอง ขณะท่ีน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนของเคร่ืองปฏิกรณ์และชุดกรองไอร้อน คือ น้ําหนักของผลิตภัณฑ์ถ่านชาร์ท่ีได้จาก
กระบวนการ และน้ําหนักท่ีเพ่ิมขึ้นของชุดควบแน่น คือ น้ําหนักของผลิตภัณฑ์ทาร์ สําหรับน้ําหนักของแก๊สเชื้อเพลิงได้
จากการนําน้ําหนักของถ่านชาร์และทาร์รวมกันแล้วลบออกจาก 100 
 5. การวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊ส 
 องค์ประกอบแก๊สวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Shimadzu GC-8A ของบริษัท SHIMADZU ซ่ึงเป็นผู้นําทางด้านเคร่ือง
วิเคราะห์ทางเคมี วิเคราะโดยติดต้ังเครื่องตรวจจับการนําความร้อน (Thermal conductivity detector, TCD) มี
คอลัมน์ คือ Porapak N (80/100 SS 2.3 mm I.D. × 1 m) และ Unibeads C (60/80 SS Col. 3 mm. I.D. × 2 m) 
และอาร์กอนท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.995 เป็นแก๊สพา ซ่ึงแก๊สท่ีวิเคราะห์ได้ประกอบด้วย คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไฮโดรเจน (H2) ไนโตรเจน (N2) มีเทน (CH4) เอทธิน (C2H4) และเอทเธน (C2H6) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 แก๊สเชื้อเพลิง 
 แก๊สเชื้อเพลิงตามภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นเปลวไฟของแก๊สเชื้อเพลิงมีสีฟ้า พบว่า แก๊สท่ีได้ติดไฟได้ค่อนข้าง
อยากซ่ึงเป็นผลมาจากอัตราการไหลของระบบยังมีอัตราสูง แต่เม่ือเพ่ิมแหล่งให้ความร้อนระหว่างปล่อยแก๊สผ่าน เช่น เตา
ถ่านก็สามารถติดไฟได้จึงอธิบายได้ว่าแก๊สท่ีได้จากการผลิตแก๊สด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ชีวมวลเป็นแก๊ส
เชื้อเพลิงท่ีช่วยในการติดไฟได้ ซ่ึงอาจนําไปประยุกต์ใช้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ได้ เพราะภายในห้องเผาไหม้
เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงจึงเหมาะท่ีจะป้อนแก๊สนี้เข้าห้องเผาไหม้ทางท่อร่วมไอดีจะทําให้เกิดการสันดาปแก๊สข้ึนภายใน
ห้องเผาไหม้ได้ 
 

  
 

ภาพท่ี 3 ผลิตภัณฑ์แก๊ส (ก) แก๊สเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อย (ข) แก๊สเชื้อเพลิงจากเหง้ามันสําปะหลัง 

(ก) (ข) 
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 ถ่านชาร์ 
 ถ่านชาร์เป็นผลิตภัณฑ์ของแข็งสีดําท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง โดยภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 
แสดงให้เห็นว่า เม่ือนําชีวมวลจากข้ีเลื่อยและเหง้ามันสําปะหลังไปแปรรูปด้วยกระบวนการผลิตแก๊สจะทําให้ชีวมวล
เปลี่ยนรูปกลายเป็นถ่านชาร์สีดํา ซ่ึงถ่านชาร์นี้สามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เพราะจากการทดสอบเบื้องต้น พบว่า 
ถ่านชาร์นี้สามารถติดไฟได้ โดยลักษณะเช่นนี้หากนําถ่านชาร์ท่ีได้ไปอัดแท่งอาจเพ่ิมค่าความหนาแน่นทางพลังงานของ
ถ่านชาร์ได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบลักษณะของ (ก) ขี้เลื่อย (ข) ถ่านชาร์ขี้เลื่อย 
 

 
 

ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบลักษณะของ (ก) เหง้ามันสําปะหลัง (ข) ถ่านชาร์เหง้ามันสําปะหลัง 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 
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 ทาร ์
 ทาร์เป็นของท่ีได้จากการควบแน่นควันท่ีเกิดจากการสลายตัวของชีวมวลท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการผลิต
แก๊สเชื้อเพลิง โดยภาพท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าของเหลวท่ีได้ในขวดแก้วมีน้ําสีส้มเป็นองค์ประกอบหลักคล้ายน้ําส้มควันไม้ท่ี
ได้จากการเผาถ่าน แต่หากสังเกตุของเหลวท้ังหมดท่ีอยู่ในขวดแก้วจะเห็นว่าบางส่วนมีลักษณะเป็นสีดําติดตามด้านข้าง
และก้นขวด ซ่ึงของเหลวสีดํานี้ในทางทฤษฎีของกระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงเรียกว่า “ทาร์” เม่ือพิจารณาปริมาณทาร์
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสามารถต้ังสมมุติฐานได้ว่ามีทาร์เกิดข้ึนน้อยมาก  
  
 

   
 

ภาพท่ี 6 ลักษณะของทาร์ (ก) ชาร์จากขี้เลื่อย (ข) ชาร์จากเหง้ามันสําปะหลัง 
 
 ปริมาณผลได้ของผลิตภัณฑ์ 
 ภาพท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณผลได้ของแก๊สเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อยสูงกว่าแก๊สเชื้อเพลิงจากเหง้ามันสําปะหลัง
เล็กน้อยประมาณร้อยละ 2 โดยนํ้าหนัก ซ่ึงปริมาณผลได้ของแก๊สท่ีแตกต่างกันนี้เป็นผลมาจากเหง้ามันสําปะหลังสามารถ
ผลิตเป็นทาร์ได้สูงกว่าข้ีเลื่อยค่อนข้างชัดเจน โดยทาร์เกิดจากการควบแน่นควันท่ีเกิดข้ึนจากการสลายตัวของชีวมวล
ระหว่างกระบวนการผลิตแก๊สกลายเป็นของเหลวหนืดสีดํา มีรายงานว่าหากนําเหง้ามันสําปะหลังไปไพโรไลซีสแบบเร็วใน
เครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดที่อุณหภูมิปฏิกิริยา 475 องศาเซลเซียส ทําให้ได้ของเหลวหนืดสีดํานี้หรือท่ีเรียกว่าไบโอออยล์
สูงถึงร้อยละ 63 โดยนํ้าหนัก (Pattiya & Suttibak, 2012b) ซ่ึงไบโอออยล์นี้มีลักษณะใกล้เคียงกับทาร์ท่ีได้จากงานวิจัย
ครั้งนี้เพียงแต่ปริมาณท่ีได้จากงานวิจัยในครั้งนี้มีปริมาณตํ่ากว่า นั้นเป็นเพราะกระบวนการผลิตแก๊สใช้ออกซิเจนเป็นแก๊ส
พาภายในระบบและใช้อุณหภูมิปฏิกิริยาสูงจึงทําให้องค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลสลายตัวกลายเป็นแก๊สท่ีไม่สามารถ
ควบแน่นได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน ขณะท่ีการไพโรไลซีสแบบเร็วใช้ไนโตรเจนเป็นแก๊สพาและมีอุณหภูมิปฏิกิริยาท่ีต่ํา
กว่าอย่างชัดเจนจึงทําให้ผลิตภัณฑ์หลักท่ีได้เป็นของเหลว  

แต่เม่ือพิจารณาปริมาณผลได้ของทาร์จากขี้เลื่อยและเหง้ามันสําปะหลังท่ีได้จากงานวิจัยนี้ มีความเป็นไปได้ว่า
โมเลกุลท่ีอยู่ในควันซ่ึงเกิดจากการสลายตัวของเหง้ามันสําปะหลังอาจมีขนาดที่ใหญ่จึงสามารถดักจับได้ดีกว่าโมเลกุลของ
ควันท่ีเกิดจากการสลายตัวของข้ีเลื่อยท่ีอาจมีขนาดเล็กกว่า เพราะจากการวิเคราะห์สมบัติของชีวมวล พบว่า เหง้ามัน
สําปะหลังมีปริมาณความชื้นสูงกว่าข้ีเลื่อยประมาณร้อยละ 5 โดยนํ้าหนัก จึงเป็นไปได้ว่าน้ําท่ีอยู่เหง้ามันสําปะหลังซ่ึงมี
ปริมาณสูงกว่าเม่ือควบแน่นจึงทําให้ได้ปริมาณทาร์สูง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pattiya & Suttibak ท่ีรายงานว่า 
ฟางข้าวมีความชื้นสูงกว่าแกลบร้อยละ 3 โดยน้ําหนัก เม่ือนําไปไพโรไลซีสแบบเร็วในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดท่ี
อุณหภูมิปฏิกิริยา 450 องศาเซลเซียส ฟางข้าวให้ไบโอออยล์สูงกว่าแกลบประมาณร้อยละ 7 โดยน้ําหนัก (Pattiya & 
Suttibak, 2012a) 

(ก) (ข) 
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ภาพที่ 7 ปริมาณผลได้ของผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยและเหง้ามันสําปะหลังท่ีอุณหภูมิปฏิกิริยา 900 องศาเซลเซียส 
 
 องค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิง 
 ภาพท่ี 9 แสดงให้เห็นว่า แก๊สเชื้อเพลิงท่ีได้จากข้ีเลื่อยและเหง้ามันสําปะหลังมีองค์ประกอบเหมือนกัน โดยมี
แก๊สคาร์บอนไดซ์ออกไซด์และไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะเห็นว่าเหง้ามันสําปะหลังนั้น
สามารถผลิตแก๊สคาร์บอนไดซ์ออกไซด์และไฮโดรเจนได้สูงกว่าข้ีเลื่อยเล็กน้อย ซ่ึงคาดว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ปริมาณน้ําในเหง้ามันสําปะหลังเริ่มต้นสูงกว่าขี้เลื่อย เม่ือสลายตัวทางเคมีความร้อน น้ําจึงแตกตัวกลายเป็นองค์ประกอบ
ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน โดยปฏิกิริยาการแตกตัวของน้ําท่ีอยู่ในชีวมวลดังแสดงในภาพท่ี 8 เนื่องจาก
น้ําประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม ดังนั้นเม่ือน้ําสลายตัวด้วยความร้อนจึงเกิดเป็นแก๊ส
ไฮโดรเจนและออกซิเจนท่ีเหลือจะเข้าไปรวมตัวกับคาร์บอนมอนอกไซด์กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเป็นท่ีทราบกัน
ว่าแก๊สไฮโดรเจนใช้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงได้เพราะติดไฟได้และมีค่าความร้อนสูง ซ่ึงชีวมวลท่ีผลิตแก๊สนี้ได้ในปริมาณมากจึง
เหมาะท่ีจะนําไปใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตแก๊สเชื้อเพลิง 
 

 
 

ภาพที่ 8 ปฏิกิริยาการแตกตัวของน้ํา 
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เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแก๊สท่ีได้จากข้ีเลื่อยและเหง้ามันสําปะหลังนี้ พบว่า มีองค์ประกอบแก๊สไฮโดรเจนสูง
กว่าฟางข้าวจากงานวิจัยของ Huijun และคณะ ท่ีรายงานว่า การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงในเคร่ืองปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้
ฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงท่ีอุณหภูมิปฏิกิริยา 850 องศาเซลเซียส ได้แก๊สไฮโดรเจนร้อยละ 30 โดยปริมาตร (Huijun et al., 
2015) แต่มีองค์ประกอบแก๊สไฮโดรเจนท่ีต่ํากว่าซังข้าวโพดจากงานวิจัยของ Chen และคณะ ท่ีรายงานว่า การผลิตแก๊ส
เชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้ซังข้าวโพดเป็นวัตถุดิบท่ีอุณหภูมิปฏิกิริยา 800 องศาเซลเซียส ได้
องค์ประกอบแก๊สไฮโดรเจนร้อยละ 43 โดยปริมาตร (Chen et al., 2015) จึงอธิบายได้ว่าขี้เลื่อยและเหง้ามันสําปะหลัง
เหมาะสําหรับนําไปใช้ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงมากกว่าฟาวข้าว อย่างไรก็ตามท้ังข้ีเลื่อย เหง้ามันสําปะหลัง ฟาวข้าว และซัง
ข้าวโพด ก็มีองค์ประกอบแกส๊คาร์บอนมอนอกไซด์ มีเทน เอทธิน และเอทเธน ในปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน  
 

 
 

ภาพท่ี 9 องค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงท่ีอุณหภูมิปฏิกิริยา 900 องศาเซลเซียส 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ขี้เลื่อยสามารถผลิตแก๊สเชื้อเพลิงได้สูงสุดร้อยละ 92.3 โดยน้ําหนัก และแก๊สเชื้อเพลิงท่ีได้มีแก๊สไฮโดรเจนสูงถึง
ร้อยละ 32.7 โดยปริมาตร ขณะท่ีเหง้ามันสําปะหลังสามารถผลิตแก๊สเชื้อเพลิงได้ต่ํากว่าเล็กน้อยเป็นร้อยละ 90.8 โดย
น้ําหนัก แต่ได้แก๊สเชื้อเพลิงท่ีมีองค์ประกอบไฮโดรเจนสูงสุดร้อยละ 34.3 โดยปริมาตร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ทดสอบการใช้แก๊สเชื้อเพลิงท่ีได้นี้กับเครื่องยนต์ เพ่ือศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและแรงม้าของ
เครื่องยนต์ถึงความเป็นไปได้สําหรับการประยุกต์ใช้แก๊สเชื้อเพลิง และควรศึกษาวิธีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา เพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบของแก๊สให้ได้แก๊สท่ีสามารถติดไฟได้ในปริมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะนําผลคะแนน O-NET ของนักเรียนท่ีผ่านการทดสอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ของโรงเรียนบ้านพะทาย อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เข้ามาทําการพยากรณ์เพ่ือท่ีจะทราบถึงแนวโน้มผล
คะแนนสอบในอนาคตว่าอยู่ในระดับไหน ก็จะก่อให้เกิดความ กระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมการทบทวนรายวิชา
นั้น ท้ังยังสามารถพัฒนาคะแนนสอบให้ดีย่ิงขึ้น ทางผู้วิจัยได้นําเอาเทคนิคเหมืองข้อมูลมาทําการสร้างตัวแบบและทําการ
เปรียบเทียบตัวแบบจําลอง มี 2 เทคนิค คือ Decision Tree และ Naïve Bayes โดยใช้ซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 
ในการพยากรณ์คะแนน O-NET ซ่ึงปรากฏว่า ตัวแบบจําลอง Naïve Bayes มีค่าความแม่นยํามากท่ีสุด เท่ากับ 88.14%  
คําสําคัญ: เหมืองข้อมูล, ต้นไม้ตัดสินใจ, วิธีการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย 

ABSTRACT 

This research aims to bring the preferable O-NET scores of students of Prathomsuksa 6 
students of Ban Pa Ta School Tha Uthen District Nakhon Phanom Province to forecast the future test 
scores. It will cause enthusiasm about preparing for the course review. They can also improve their 
test scores. The researcher used the data mining technique to create the model and to compare the 
model. There are two techniques: Decision Tree and Naïve Bayes using RapidMiner Studio software to 
predict O-NET scores. It appears that the Naïve Bayes model has the highest accuracy of 88.14%. 
Keywords: Data Mining, Decision Tree, Naïve Bayes 

บทนํา 

ปัจจุบันในด้านการศึกษามีการนําเทคนิคเหมืองข้อมูลมาใช้อย่างแพร่หลายถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลาย
ประเภท ท้ังในด้านธุรกิจท่ีช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมท้ังในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม การนําเทคนิคเหมืองข้อมูลมาใช้พยากรณ์การเลือกหลักสูตรการศึกษา ธาดา จันตะคุณ (2559) และการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นั้นได้มีการรายงาน คะแนนมาตรฐานแบบ T-score ซ่ึงสามารถนํา
คะแนนท่ีเทียบผลการสอบรายวิชาในแบบปีต่อปี เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียน หรือกระท่ังเป็น แนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยท้ังประเทศ 
กุลธิดา นุกูลธรรมและคณะ (2558) สํานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราช
กฤษฎีกา จัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการศึกษา
วิจัย พัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมท้ัง เป็นศูนย์กลางทางความร่วมมือ
ด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ และเป็น องค์การมหาชนว่าด้วยองค์การมหาชน เพ่ือให้มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรับผิดชอบประเมินผลการศึกษาใน
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ระดับชาติอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการทดสอบ O-NET ด้วย เช่น จัดสอบ A-NET เป็นต้นสําหรับการจัดสอบ O-NET นั้นได้
เริ่มต้นดําเนินการคร้ังแรก ในปีการศึกษา 2548 โดยจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2549 ทําการทดสอบ จํานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 5.ภาษาอังกฤษ และในปีต่อมาได้เพ่ิมการจัดสอบ O-NET เพ่ิมในกลุ่มของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อีกจํานวน 3 สาระการเรียนรู้ และได้เพ่ิมเติมการจัดสอบกับนักเรียนชั้นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม
และเพ่ิมการสอบ ในสาระการเรียนรู้ท่ียังไม่ได้จัดสอบอีก 3 สาระการเรียนรู้ คือ 1) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2) วิชา
ศิลปะ และ3) วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือให้ครบท้ัง 8 สาระการเรียนรู้ ในปีต่อ ๆ มา เอ้ือมพร หลิน
เจริญ และคณะ (2552) 

 จากผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์เบื้องต้นถึงสาเหตุท่ีทําให้นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ต่ํากว่าเกณฑ์
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้นําวิธีของการทําเหมืองข้อมูล (Data mining) มาแก้ปัญหา ซ่ึงจากความเป็นมาและความสําคัญของ
ปัญหา และใช้ซอฟแวร์ Rapid miner (Rapid Miner USA) เข้าเป็นเครื่องมือท่ีใช้สร้างตัวแบบพยากรณ์ คะแนน O-NET 
เพ่ือทําให้ทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อคะแนน ซ่ึงสามารถนําไปใช้ในการวางแผนในการศึกษาให้เหมาะสมและสามารถวัดผล
คะแนน O-NET ให้ดีย่ิงข้ึนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือสร้างตัวแบบในการพยากรณ์คะแนน O-Net ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะทาย 
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยใช้เทคนิค Decision Tree กับ Naïve Bayes 
 2. เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบสําหรับพยากรณ์คะแนน O-Net ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านพะทายอําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยใช้เทคนิค Decision Tree กับ Naïve Bayes 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 เหมืองข้อมูล (Data Mining) การทําเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือหา ความสัมพันธ์และการ
สรุปผลข้อมูล ซ่ึงสามารถเข้าใจได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ทําการรวบรวมข้อมูล J. Han (2012) ในงานวิจัยนี้ได้ทําการ
เปรียบเทียบเทคนิคได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ และวิธีการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย 
 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ต้นไม้ตัดสินใจ เป็นวิธีหนึ่งท่ีสําคัญในการจําแนกกฎ โดยจะมีลักษณะเป็น
การทํางานเหมือนโครงสร้างต้นไม้ท่ีแต่ละ โหนด (Node) แสดงคณุลักษณะ (Attribute) ท่ีใช้ทดสอบข้อมูลแต่ละกิ่ง
แสดงผลในการทดสอบและลีฟโหนด (Leaf Node) แสดงกลุ่มหรือคลาส (Class) ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงต้นไม้ ตัดสินใจน้ีง่ายต่อ
การเข้าใจและการปรับเปลี่ยนเป็นกฎการจําแนก (Classification Rules) J. Han (2012) โดยจะสร้างต้นไม้จากบนลง
ล่างแบบวนซํ้า (Recursive) ด้วยวิธีการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (Divide-and Conquer) ซ่ึงรูปแบบของต้นไม้จะ
ประกอบด้วย โหนดแรกสุด ท่ีเรียกว่า Root Node จาก Root Node ก็จะแตกออกเป็นโหนด ลูก และที่โหนดลูก ก็จะมี
ลูกของตัวเองซ่ึงโหนดในระดับ สุดท้ายจะเรียกว่า Leaf Node 
  วิธีการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes Algorithm) เอกสิทธ์ิ พัชรวงศีศักดา (2557) การจําแนกประเภท
ข้อมูลด้วย Naïve Bayes นี้ เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยม เนื่องจากอาศัยความน่าจะเป็น (probability) เป็นหลัก โดยอาศัย
สมการนี้ 

P (A B) =  

P (A|B) คือ ค่า conditional probability หรือค่าความ น่าจะเป็นท่ีเกิดเหตุการณ์ B ขึ้นก่อนและจะมีเหตุการณ์ A 
ตามมา  
P (A B) คือ ค่า joint probability หรือค่าความน่าจะ เป็นท่ีเหตุการณ์ A และเหตุการณ์ B เกิดข้ึนร่วมกัน P (B) คือ ค่า
ความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ B เกิดข้ึน 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

วัชรินทร์ อ่ิมอาเทศ และภัทราวุฒิ แสงศิริ (2559) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มาพยากรณ์คะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่มีค่าคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์และ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความสําคัญในการเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมากงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกรายวิชาท่ีส่งผลต่อ คะแนน O-NET และ
นํามาสร้างโมเดลการพยากรณ์คะแนนสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้โมเดลการพยากรณ์จาก 4 อัลกอริทึม 
ได้แก่ กฎพ้ืนฐาน (ZeroR) โครงข่ายประสาทเทียม (RBFNetwork) เพ่ือนบ้าน ท่ีใกล้ท่ีสุด (Lazy.IBK) และต้นไม้ตัดสินใจ 
ผลลัพธ์จากการทดลองแสดงให้เห็นว่ามี 6 รายวิชาท่ีส่งผลต่อคะแนน O-NET และโมเดลการพยากรณ์ท่ีถูกสร้างจาก 
อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมหลังการลดมิติ และมีค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยํา ค่าความระลึกค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 82.95%, 83.00%, และ 81.00% ตามลําดับ                                  

ศจีมาจ ณ วิเชียร และภัทราวุฒิ แสงศิริ (2555) ได้กล่าวว่าการจัดทําเหมืองข้อมูลเพ่ือพยากรณ์ ผลคะแนน
เฉลี่ยของสถานศึกษาบนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 6)  
เพ่ือพยากรณ์แนวโน้มสถานะของสถานศึกษาในอนาคต โดยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยจากข้อมูลผลการ ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างโครงร่างท่ีเหมาะสมสําหรับพยากรณ์แนวโน้มสถานะของสถานศึกษาในอนาคต โดยใช้
วิธีการจัดกลุ่มแบบการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนร่วมกับอัลกอริธึมเชิงพันธุกรรม เพ่ือเปรียบเทียบ อัตราความถูกต้องของโมเดลการ
พยากรณ์ท่ีสร้างขึ้น กับผลลัพธ์การจัดกลุ่มสถานศึกษาด้วยอัลกอริธึม เคมีน และคอปเว็ป เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการ
วางแผนการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต และผลวิจัยสรุปได้ว่าสําหรับประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มตามเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้เบื้องต้น จํานวน 3 กลุ่มพบว่าวิธี ILM และ K-Means เทานั้นท่ีสามารถจัดกลุ่มข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มขณะท่ีวิธี 
COBWEB จัดได้มากกว่า 400 กลุ่มและมีค่าความถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 7 

สุภาวดี จูฑะสุวรรณ์ และสมบูรณ์ อเนกฤทธ์ิมงคล (2560) ได้นําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-Net) ของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบแต่ละรายวิชาของ
นักเรียน โดยรวบรวมผลการสอบ O-Net และผลการ เรียนแต่ละรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องมาใช้สร้างโมเดลการพยากรณ์ โดยใช้
เทคนิคมาเปรียบเทียบด้วยกัน 3 โมเดล คือ Decision Tree, K-Nearest Neighbors(K-NN), Naïve Bayes เพ่ือหา
วิธีการท่ีมีความถูกต้องมากที่สุดมานํามา พยากรณ์ ผลการสอบ O-Net ล่วงหน้า และนําผลการทํานายท่ีได้ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน วิธีการสอนและการสอนเสริม ซ่ึงจากผลการวิจัยสามารถทํานายได้คือ วิชาภาษาไทย วิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ในการพยากรณ์คร้ังนี้ทางผู้วิจัยได้ดําเนินงานโดยประยุกต์ตามแนวทางในการทําเหมืองข้อมูลตามกระบวนการ
มาตรฐานอุตสาหกรรม  CRIPS-DM (Cross Reference Industry Standard for Data Mining) (Chapman et al. 
2000) (IBM SPSS Modeler CRISP-DM Guide) และโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างตัวแบบและทดสอบตัวแบบได้แก่ Rapid 
Miner Studio (Rapid Miner USA) ได้ดําเนินการดังนี้ 
 1. การทําความเข้าใจปัญหา (Business Understanding) 

จากผลการทดสอบท่ีผ่านมาการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนส่วนใหญ่
มีค่าคะแนน O-NET ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างมาก และซ่ึงคะแนนผลการทดสอบน้ีนั้นมีความสําคัญการเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา  

ทางผู้วิจัยจึงได้นําวิธีของ Data mining มาแก้ปัญหาจากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาผู้วิจัยได้นํา 
ซอฟต์แวร์ Rapid miner เข้ามาพยากรณ์คะแนน O-NET เพ่ือท่ีจะทราบถึงแนวโน้มผลคะแนนสอบในอนาคตว่าอยู่ใน
ระดับไหน ก็จะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมการทบทวนรายวิชานั้น  
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 2. ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูล (Data Understanding) 
 ข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างตัวแบบจําลองจะใช้ข้อมูลคะแนน O-NET ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนบ้านพะทายที่ผ่านการทดสอบ O-NET แล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงข้อมูลประกอบไป
ด้วยรายวิชา  ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนจํานวน 148 คน 
 3. การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
 การเตรียมข้อมูลท่ีจะนําไปใช้ในการพยากรณ์ เป็นการใช้ข้อมูลท่ีได้นํามาบันทึกไว้ใน Microsoft Excel และทํา
การคัดเลือกแอตทริบิวต์ท่ีเกี่ยวข้องมีท้ังหมด 7 แอตทริบิวต์ประกอบด้วย เลขท่ีนั่งสอบของนักเรียน คะแนนร้อยละ 30 
ผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวชิาภาษาอังกฤษแล้วทาง
ผู้วิจัยได้ทําการแปลงข้อมูลจากชุดข้อมูลท่ีมีอยู่เพ่ือให้ได้รูปแบบข้อมูลท่ีสามารถนําไปประมวลผลเพ่ือสร้างโมเดล ต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) ในส่วนนี้ผู้วิจัยทําการแปลงข้อมูลจากคะแนนร้อยละ 30 ผลการทดสอบ O-Net จากตัวเลข
ให้เป็นตัวหนังสือ และทางผู้วิจัยจึงได้ทําการกําหนดให้เป็นดังนี้ คะแนนร้อยละ 30 ผลการทดสอบ O-NET ต่ํากว่า 0.50 
ให้เป็น “ปรับปรุง” และถ้าได้ คะแนนร้อยละ 30 ผลการทดสอบ O-NET มากกว่า 0.50 ขึ้นไปให้เป็น “ผ่านเกณฑ์”แล้ว
แปลงให้อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลท่ีมีนามสกุล .CSV  

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างภาพ ท่ีนํามาใช้สร้างตัวแบบ 
 
 4.การสร้างตัวแบบ (Modeling) 
 ผู้วิจัยทําการสร้าง ตัวแบบ ต้นไม้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และ สร้างตัวแบบ Naïve Bayes เพ่ือทําการ
พยากรณ์คะแนน O-Net โดยได้ ผลดังนี้ 
 4.1 สร้างตัวแบบ ต้นไม้ตัดสินใจ Decision Tree ออกมาได้ดังนี้ Decision Tree เม่ือวิชาสังคมศึกษา สอบได้
คะแนนมากกว่า 49 และวิชาคณิตศาสตร์ สอบได้คะแนนมากกว่า 22.500 จะได้ผ่านเกณฑ์ แต่ถ้าหากวิชาคณิตศาสตร์ 
สอบได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 22.50 และวิชาวิทยาศาสตร์ สอบได้คะแนนมากกว่า 36.750 จะได้ผ่านเกณฑ์ แต่ถ้า
ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 36.750 จะได้ ปรับปรุง เม่ือวิชาสังคมศึกษา สอบได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 49 และวิชา
คณิตศาสตร์ สอบได้คะแนนมากกว่า 52.50 จะได้ ผ่านเกณฑ์ เม่ือวิชาคณิตศาสตร์ สอบได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
52.500 และวิชาวิทยาศาสตร์ สอบได้คะแนนมากว่า 45.500 จะได้ ผ่านเกณฑ์ เม่ือวิชาวิทยาศาสตร์ สอบได้คะแนนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 45.50 และวิชาภาษาไทย สอบได้คะแนนมากกว่า 57.50 จะได้ ผ่านเกณฑ์ เม่ือวิชาภาษาไทย สอบได้
คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 57.50 และวิชาสังคมศึกษา สอบได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 34.50 จะได้ ปรับปรุง เม่ือ
วิชาสังคมศึกษา สอบได้คะแนนมากกว่า 34.50 และวิชาภาษาไทยสอบได้คะแนนมากกว่า 50.125 จะได้ ผ่านเกณฑ์ เม่ือ
วิชาภาษาไทย สอบได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.125 และวิชาวิทยาศาสตร์ สอบได้คะแนนมากว่า 41 จะได้ ผ่าน
เกณฑ์ เม่ือวิชาวิทยาศาสตร์ สอบได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 41 และภาษาอังกฤษสอบได้คะแนนน้อยกว่า 18.750
หรือเท่ากับ 18.750 จะได้ ปรับปรุง แต่ถ้าหากวิชาภาษาอังกฤษสอบได้คะแนนมากว่า 18.750 และวิชาภาษาอังกฤษ 
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สอบได้คะแนนมากกว่า 41.250 จะได้ ปรับปรุง แต่เม่ือวิชาภาษาอังกฤษ สอบได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 41.250 
และวิชาภาษาอังกฤษ สอบได้คะแนนมากกว่า 36.250 จะได้ผ่านเกณฑ์ แต่ถ้าได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36.250 จะ
ได้ ปรับปรุง ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 แสดงตัวแบบ Decision Tree ท้ังหมด 

 
 4.2 ทําการสร้างตัวแบบ Naïve Bayes ออกมาได้ดังน้ี ซ่ึงค่าความน่าจะเป็นท้ังหมด คือ 1.00 และผลท่ีได้ คือ 
ค่าความน่าจะเปน็ไปของ Class ปรับปรุง คือ 0.601 และค่าความน่าจะเป็นของ Class ผ่านเกณฑ์ คือ 0.399% 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงตัวแบบ Naïve Bayes 

 
 5. การประเมินผลตัวแบบ (Evaluation) 
 ใช้การทดสอบตัวแบบด้วยวิธี Self-Consistency เป็นข้อมูลชุดเดียวกันท่ีทําการสร้างตัวแบบจําลอง และทํา
การตรวจสอบประเมินผลแบบจําลองมีค่าได้ดังนี้ ค่าความแม่นยําของตัวแบบ Decision Tree เท่ากับ 84.29% ในภาพ 
ท่ี 4 และตัวแบบ Naïve Bayes มีค่าความแม่นยําเท่ากับ 88.14% ในภาพท่ี 5  
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ภาพท่ี 4 ค่าความแม่นยําของตัวแบบ Decision Tree 
 

 
ภาพท่ี 5 ค่าความแม่นยําของตัวแบบ Naïve Bayes 

 
 6. การนําไปใช้งาน (Deployment) 
 นําตัวแบบ Decision Tree และ Naïve Bayes ซ่ึงผ่านการประเมินตัวแบบแล้วไปใช้พยากรณ์ผลคะแนนให้กับ
นักเรียน หรือนําตัวแบบ Decision Tree ไปแนะนําครู นักเรียนว่าควรวางแผนเน้นวิชาอะไร ตั้งแต่ระดับชั้นไหนโดยให้
เปรียบเทียบกับตัวแบบกับนักเรียน และเกรดแต่ละรายวิชาของว่ามีผลต่อการสอบอย่างไร 

สรุปและอภิปรายผลวิจัย  

 สรุปผลการดําเนินงานจากการทดลองผลสร้างตัวแบบการพยากรณ์คะแนน O-NET ท้ัง 2 ตัวแบบเพื่อ
เปรียบเทียบนั้นโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และ ตัวแบบ Naïve Bayes นั้นได้ใช้ปัจจัยท่ีเหมือนกันได้
สร้างตัวแบบนั้นประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงผลออกมาได้ดังนี้ ค่าความแม่นยําของตัวแบบ Decision Tree เท่ากับ 84.29% และค่าความแม่นยําของตัวแบบ 
Naïve Bayes มีค่าความแม่นยําเท่ากับ 88.14% % Bayes จึงสรุปได้ว่า ตัวแบบ Naïve Bayes นั้นมีค่าความแม่นยํา
มากกว่าตัวแบบ Decision Tree ดังนั้นแล้ว ตัวแบบ Naïve Bayes จึงเหมาะสมท่ีจะนําไปทําการพยากรณ์ คะแนน    
O-NET มากกว่าตัวแบบ Decision Tree และยังสามารถนําไปแนะนําแนะนําครู นักเรียนว่าควรวางแผนเน้นวิชาอะไร 
ตั้งแต่ระดับชั้นไหนโดยให้เปรียบเทียบกับตัวแบบกับนักเรียน และเกรดแต่ละรายวิชา 
 เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีอ้างอิงท่ีใช้ วิธีการทําเหมืองข้อมูลท่ีเหมือนกันแล้ว เช่น สุภาวดี จูฑะสุวรรณ์ และ
สมบูรณ์ อเนกฤทธิ์มงคล (2560) ได้นําผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี มาทําการพยากรณ์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบแต่ละ
รายวิชาของนักเรียน โดยรวบรวมผลการสอบ O-Net และผลการเรียนแต่ละรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงได้นําเสนอเทคนิคมา
เปรียบเทียบด้วยกัน 3 เทคนิค คือ Decision Tree, K-Nearest Neighbors(K-NN), Naïve Bayes จากผลวิจัยนี้พบว่า 
ท้ัง 3 เทคนิคนี้ มีค่าความแม่นยําท่ีแตกต่างกันดังนั้นแล้วสําหรับการทําเหมืองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดนั้นจะต้อง
ทดสอบด้วยกันหลายวธิี เนื่องจากความถูกต้องท่ีทํานายท่ีนั้นจะต้องได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลท่ีจะนํามาพยากรณ์อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้ในอนาคตแล้วควรเปรียบเทียบตัวแบบท่ีใช้เทคนิคต่างๆเพ่ือให้ทราบผลลัพธ์ของตัวแบบที่หลากหลาย
และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดอาจจะใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกันไป เช่น นูรอนเน็ทเวิร์ค ซัพพอร์ทเว็กเตอร์แมคชีน 
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และเทคนิคคลัสสิฟิเคชั่น เป็นต้น และในอนาคตเพ่ือให้งานท่ีดีย่ิงข้ึนควรนําตัวแบบท่ีได้ไปพัฒนาสู่การเป็นแอพพลิเคชัน
สําหรับพยากรณ์คะแนน O-NET ในลักษณะของโมบายแอพพลิเคชั่นต่อไปเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่าง
สะดวกซ่ึงเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้นําเสนอแมชชีนใหม่ของการสร้างประโยคภาษาไทยเพ่ือนําไปใช้สําหรับการสร้างเรื่องราวของ
หลักการสตอรี่เจนเนอเรชัน โดยอาศัยการวิเคราะห์รูปแบบตายตัวของประโยคจากโดเมนท่ีสนใจ นําไปสร้างตาราง
รูปแบบและกราฟรูปแบบ แมชชีนท่ีสร้างใหม่ในระดับของประโยค/วลี/ประโยคย่อย ทําการทดลองแมชชีนด้วยโดเมน
ของโจทย์คณิตศาสตร์ ผลการทดลองพบว่าแมชชีนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างประโยคภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 
คําสําคัญ: การสร้างเรื่องราวไทย, การสร้างประโยคภาษาไทย, รูปแบบภาษาไทยแบบตายตัว   
 

ABSTRACT 
 

This research presents new Thai sentence generation machine for a story generation principle 
employing the fixed pattern from the target domain. Then, sentences of the Thai language target 
domain are analyzed to create the fixed pattern table, and all paths of the target directed graph were 
built with the new idea, the mathematic testing item lists were selected to create machine: level of 
sentence/phrase/sub-sentence. In experimental results, the correct Thai sentences could be 
generated form two proposed machines efficiently.  
Keywords: Thai Story Generator, Thai Sentence Generation, Thai Fixed Pattern 
 

บทนํา 
 

หลักการสตอรี่เจนเนอเรชัน (Story Generation Principle) เป็นหลักการท่ีทําให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้าง
เรื่องราวต่าง ๆ ได้เอง เช่น เรื่องเล่า นิทาน นวนิยาย วรรณกรรม บทความ เนื้อหาความรู้ และงานทางด้านภาษาศาสตร์ 
งานวิจัยท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน ได้แก่ งานวิจัยของลีและคณะ [4] มีฮาน ซูและออนทานอน [7][9]  แอบบาสและเบนเดอร์ 
[12] เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ากลไกสําคัญท่ีทําให้การสร้างเรื่องราวเกิดข้ึนได้นั้น คือ การทําให้คอมพิวเตอร์สามารถ
สร้างประโยค วลี กลุ่มคํา และคําชนิดต่าง ๆ และนํามาประกอบกันเป็นเร่ืองราวจนทําให้มนุษย์สามารถเข้าใจได้  

งานวิจัยนี้จึงนําเสนอแมชชีนใหม่เพ่ือสร้างประโยคภาษาไทยด้วยการเลือกโดเมนเป้าหมาย (Target Domain) 
มาวิเคราะห์หารูปแบบประโยค (Sentence Pattern) และนํามาสร้างเป็นแมชชีนด้วยกราฟและตารางรูปแบบเพ่ือใช้
สร้างประโยค ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการนําไปใช้สร้างเรื่องราวต่อไป การวิจัยเลือกโจทย์คณิตศาสตร์เป็นโดเมนเป้าหมาย
มาสร้างแมชชีนในระดับของการสร้างประโยค/วลี/ประโยคย่อย ผลการทดลองพบว่าแมชชีนสามารถสร้างประโยค
ภาษาไทยซ่ึงเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

เพ่ือพัฒนาแมชชีนใหม่ของการสร้างประโยคภาษาไทย ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการนําไปใช้สร้างเร่ืองราวของ
หลักการสตอร่ีเจนเนอเรชัน โดยอาศัยการวิเคราะห์รูปแบบตายตัวของประโยคจากเนื้อหาท่ีสนใจ 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สตอรี่เจนเนอเรชัน 
สตอร่ีเจนเนอเรชันเป็นหลักการท่ีทําให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างเรื่องราวต่าง ๆ ได้เองโดยอาศัยอัลกอริทึม

ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ จากหลักฐานการบันทึกท่ีกล่าวไว้ใน [11] ระบุว่า เชลดอนไคลน์ (Klein และ Sheldon) ได้
นําเสนอแนวคิดนี้ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 และหลังจากน้ันงานวิจัยดังกล่าวนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังมีงานวิจัยท่ี
น่าสนใจ เช่น ใน [3][4] ได้นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเรื่องเล่าภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบของคติสอนใจ 
(Moral) ท่ีกําหนด อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมตัวละครใหม่ได้ งานวิจัยออนทานอนและซู   [7]  นําเสนออัลกอริทึมท่ีเรียกว่า   
SA M  (Story Analogies through Mapping) ซ่ึงช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างเรื่องเล่าท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น        
ลีและคณะ [2]  สร้างเรื่องราวโดยอาศัยพลอตกราฟ บายและคณะ[10] สร้างเรื่องราวโดยอาศัยไวยากรณ์เพ่ือสร้างพลอต
อัตโนมัติ เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีน่าสนใจในปัจจุบันอีกเช่น ใน [5][6] และ [9] เป็นต้น มีบทสรุป
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ท่ีสามารถศึกษาได้ในงานสรุปบทความงานวิจัยของเบนและราฟเอล [1]  

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 
กราฟ G คือ คู่ลําดับของ (V, E) โดยท่ี V คือเซตของเวอร์เท็กซ์หรือโหนด และ E  คือ เซตของเอจหรือเส้นท่ี

เชื่อมต่อเวอร์เท็กซ์หรือโหนด กราฟท่ีพิจารณามีท้ังกราฟท่ีเป็นไดเรกกราฟและอันไดเรกกราฟ กราฟแบบอันไดเรกนั้นไม่
สนใจทิศทางของเอจ แต่กราฟแบบไดเรกสนใจทิศทางของเอจท่ีเชื่อมต่อแต่ละเวอร์เท็กซ์ ตัวอย่างท่ี 1 แสดงไดเรกกราฟ
ท่ีนําไปใช้เป็นส่วนประกอบของงานวิจัยนี้  

ตัวอย่างที่ 1 ไดเรกกราฟ G = (V, E) แต่ละ เอจ คือ คู่ลําดับ (v1, v2) โดยท่ี v1 และ v2 คือ เวอร์เท็กซ์ใน V 
เม่ื อ  V = {X, Y, Z, Q, A } และ  E = {(X,Y), (X,Q), (Y,Z), (Z,Q), (Z,A), (Q,A)} สามารถแสดงกราฟ ดั งกล่ าวได้           
ดังภาพท่ี 1 

 

   
ภาพที่ 1 ตัวอย่างกราฟ G 

 
งานวิจัยนี้ นําเอาความรู้เร่ืองกราฟมาประยุกต์ใช้งานด้วย การใช้ โหนด และเส้นทางท่ีผ่านไปหาโหนดแต่ละ

โหนดมากําหนดเป็นรูปแบบของการสร้างประโยค นําเสนอพาท ดังน้ี 
กําหนดให้พาทท้ังหมดจากโหนด  X  ท่ีไปยัง โหนด A ได้แก่ X->Q, X->Q->A, X->Y, X->Y->Z, X->Y->Z    

->Q, X->Y->Z->A, X->Y->Z->Q->A  ด้วยวิธีการนี้จะนําเอาไปสร้างรูปแบบของประโยคในแมชชีนท่ีสร้างข้ึน 
นอกจากนั้นคือการใช้ลาเบล (Label) ท่ีให้กับเอจท่ีเป็นเส้นทางของพาทของแต่ละคู่โหนดมาร่วมพิจารณาด้วย ตัวอย่าง
จากภาพท่ี 1 ตัวเลข 1, 2, 5, 7 และ 8 คือลาเบลของเอจ และ l1 ถึง l5 คือลาเบลของโหนด เป็นต้น 
 

 

l3 
l1 

l2 

l4 l5 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 งานวิจัยนี้จะใช้โจทย์คณิตศาสตร์เป็นต้นแบบในการวิเคราะห์รูปแบบของประโยคเพ่ือใช้สําหรับให้แมชชีนสร้าง
ประโยคตามรูปแบบที่กําหนด 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

ออกแบบกลไกของแมชชีน   
 เป็นการออกแบบระบบการเครื่องแมชชีน ซ่ึงมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ 
 1. ส่วนท่ีเป็นข้อมูลนําเข้าโดยพิจารณาจากโดเมนท่ีสนใจ ท้ังนี้กําหนดเป็นเนื้อหาของภาษาไทย (Thai  
Contents) 
 2. ส่วนการวิเคราะห์รูปแบบของเนื้อหาท่ีนําเข้า (Pattern Analysis) 
 3. ส่วนของการสร้างรูปแบบประโยค (Patterns of Sentences) โดยอาศัยรูปแบบท่ีวิเคราะห์ไว้ รวมถึงการ
ออกแบบเป็นตารางเก็บรูปแบบและกราฟรูปแบบ 
 4. ส่วนของพจนานุกรม (Dictionary) สําหรับเก็บคําศัพท์และประโยคหรือวลีท่ีจะนําไปประกอบเป็นประโยค 
 5. ส่วนของการสร้างเป็นประโยคข้อมูลออก (Output)  
 ออกแบบขั้นตอนการทํางานของแมชชีน  

เป็นการกําหนดข้ึนตอนการทํางานของแมชชีน โดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังน้ี 
 1. กําหนดโดเมนเป้าหมายของเนื้อหาภาษาไทยท่ีต้องการนํามาสร้างเป็นแมชชีน (Context Thai/Thai 
Content) และจัดเตรียมและคัดกรอง 
 2. นําตัวอย่างเนื้อหาท่ีผ่านข้ันตอนท่ี 1 ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบของวลีหรือประโยคหลัก (Main Pattern)  
 3. นํารูปแบบท่ีได้ในข้ันตอนท่ี 2 ไปสร้างเป็นกราฟและตารางจดจํารูปประโยคในส่วนท่ีเรียกว่าเคร่ืองสร้าง 
ประโยค (Sentence Generation Engine) 
 4. ดําเนินการให้เครื่องสร้างแมชชีนสร้างประโยคตามรูปแบบท่ีกําหนดและแสดงผล 
 วิเคราะห์รูปแบบและออกแบบแมชชีนระดับประโยค/วลี/ประโยคย่อย  

หลักการวิเคราะห์รูปแบบในระดับประโยค/วลี/ประโยคย่อย มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. กําหนดโดเมนสําหรับท่ีจะนํามาสร้างประโยค ซ่ึงในงานวิจัยนี้ กําหนดโดเมนของโจทย์ 
คณิตศาสตร์ เพ่ือนํามาสร้างโดยนําเอาโจทย์คณิตศาสตร์มาวิเคราะห์รูปแบบ นิยาม 1 และ นิยาม 2 และนิยาม 3 ใช้เป็น
สัญลักษณ์สําหรับการอธิบายส่วนการวิเคราะห์และสร้างประโยคต่อไปนี้ 
 นิยามท่ี 1 กําหนดให้ S1, S2, S3, …, Ss  คือ ประโยค/วลี/กลุ่มคําใด ๆ ท่ีอยู่ในโดเมนท่ีสนใจ โดยแต่ละ Sm 
ประโยค/วลี/กลุ่มคําใด ๆ ท่ีมีรูปแบบเฉพาะตนอันเป็นปัจเจก 
 นิยามท่ี 2 กําหนดให้ X, Y, Z, A, Q คือ รูปแบบของประโยค/วลี/กลุ่มคําใด ๆ ในแต่ละ Sm โดยท่ีไม่ซํ้าแบบกัน 
 นิยามท่ี 3 ให้ (n, u) คือ คู่ของตัวเลขกับหน่วยวัดของตัวเลขดังกล่าว โดยท่ี n คือ ตัวเลข และ u คือหน่วยของ n 
 2. นําเอาแต่ละประโยคเป้าหมายมาวิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบโดยกําหนดให้แต่ละประโยคนํามากําหนดเป็น  
Sm และวิเคราะห์หา  X, Y, Z, A, Q พร้อมท้ังกําหนด (n, u) ตามนิยามท่ี 1, 2 และ 3 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ดัง
ตัวอย่างท่ี 2 
 ตัวอย่างท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์รูปแบบของประโยค/วลี/กลุ่มคําของโดเมนโจทย์คณิตศาสตร์ ตามนิยามท่ี 1, 
2 และ 3 จํานวน 6 ประโยค ดังน้ี 

S1: ฉันมีเงิน  |3 บาท | พ่อ ให้อีก | 2 บาท | ฉันมีเงินท้ังหมดก่ี | บาท 
               X       | (n, u) |     Y      | (n, u)  |            Q         | (-, u)   

S2: ฉันมีดินสอเหลืออยู่กี่ | แท่ง  |  ถ้าจากเดิมฉันมีดินสออยู่  | 60 แท่ง  |  และแบ่งให้น้องไป  |  30 แท่ง     
       Q             | (-, u) |             X                |   (n, u)  |        Y           |   (n, u)  

S3:  มีทุเรียน  | 30  ผล  | กินไป | 5  ผล   | ขายไป   | 10 ผล  | เหลือทุเรียนกี่ | ผล 
          X      |  (n, u)   |    Y   |  (n, u)  |      Z    |  (n, u)  |         Q      |  (-, u)  
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S4:  ฉันมีเงินเท่าไหร่  |  ถ้าเดิมฉันมีเงิน  |   35 บาท |   พ่อให้มา  | 30 บาท  |  แม่ให้อีก   |  20 บาท 
                Q |            X        |     (n, u)  |       Y      |   (n, u)   |      Z        | (n, u)    

S5:  ฉันมีนก |  2 ตัว  |  มีปลา  | 2 ตัว  |  มีไก่    | 5 ตัว  |  มีหมู | 2 ตัว  |  ฉันมีสัตว์กี่ | ตัว      
          X    |  (n, u)  |     Y    | (n, u) |     Z    | (n, u) |     A  | (n, u) |      Q      | (-, u)  

 
S6:  ฉันมีสัตว์รวมทั้งหมดก่ี | ตัว |  ถ้าฉันมีนก |  2  ตัว  |   มีปลา  |   2 ตัว    |  มีไก่   | 5 ตัว  |  มีหมู   

          | 2 ตัว   
                   Q                | (-, u) |       X   |  (n, u)  |     Y     |   (n, u)   |    Z    | (n, u) |    A     
          | (n, u)   

 3. นํารูปแบบท่ีวิเคราะห์ได้ ไปสร้างกราฟเป็นตารางเพื่อนําไปใช้สําหรับการสร้างประโยคใช้งานต่อไป โดย 
นําไปสร้างกราฟตามนิยามท่ี 4 
 นิยาม 4 กําหนดให้ L1 คือกราฟใด ท่ี L1(V, E) เม่ือเซตของ V คือเซตของ {X, Y, Z, A, Q} โดยท่ีแต่คู่ลําดับท่ี
ระบุในเซต E ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ท่ีวิเคราะห์รูปแบบใน S1, S2,S3,…,Ss 
 แสดงตัวอย่างของการสร้างตารางและกราฟจากการวิเคราะห์ของโดเมนโจทย์คณิตศาสตร์ในงานวิจัยนี้        
ดังตัวอย่างท่ี 3 
 ตัวอย่างท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบจากโดเมนโจทย์คณิตศาสตร์ภาพท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบ
ได้ S1 ถึง S6 ของ กราฟ L1 

 
ภาพท่ี 2 รูปแบบระดับประโยค/วลี/ประโยคย่อย 

 
 4. นํารูปแบบจากตารางและกราฟไปใช้งานโดยจัดเก็บคลังของรูปแบบด้วยการจัดทําเป็นพจนานุกรมเก็บ 
ตามรูปแบบท่ีวิเคราะห์ได้ตามท่ีได้เรียนรู้มาท้ังหมด 
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ภาพท่ี 3 แมชชนีการสร้างประโยคระดับประโยค/วลี/ประโยคย่อย 
 

5. นํารูปแบบท่ีได้ไปสร้างเป็นประโยคโดยอาศัยการบังคับให้เป็นไปตามกราฟโดยอ่านประโยค/วลี/ประโยค 
ย่อยจากพจนานุกรม 
 การทดลอง 

1. การออกแบบการทดลอง นําเอาแมชชีนท่ีออกแบบไว้ในภาพท่ี 3 มาออกแบบในรูปแบบของโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ โดยการนําเอาข้อมูลโดเมนเป้าหมายจาก [1] จํานวน 10 ชุด, และ [2] จํานวน 5 ชุด  ข้อสอบรวม จํานวน 
150 ข้อ นํามาวิเคราะห์และกําหนดรูปแบบ สร้างกราฟ ตารางรูปแบบ และพจนานุกรมท้ังสองแมชชีน แล้วพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างส่วนต่าง ๆ ดังท่ีออกแบบไว้ให้ครบถ้วน  

2. เครื่องมือพัฒนา  ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังน้ี 
1)  เครื่องคอมพิวเตอร์ย่ีห้อ Dell รุ่น Vostro 3400 ซีพียู (CPU) ย่ีห้อ Intel(R)  รุ่น CORE(TM) i5 

ความเร็วในการประมวลผล 2.67 GHz, แรม 4 GB และรันบนระบบปฏิบัติการ Windows 8 Professional (32-bits) 
 2) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL เวอร์ชัน 5.5   
 3) โปรแกรมภาษาจาวา 8  
 4) โปรแกรม NetBeans เวอร์ชัน 8.1 

3. วิธีทดลอง 
1) นําเอาข้อมูลจากโดเมนเป้าหมายดังท่ีออกแบบไว้มาวิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมเก็บท้ังส่วนของแม

ชชีนระดับประโยค/วลี/ประโยคย่อย และระดับของคํา 
2) ทดลองสร้างประโยคใหม่โดยอาศัยแมชชีท่ีสร้างข้ึนจากข้อมูลท่ีใช้เรียนรู้และเก็บไว้ในพจนานุกรม     

โดยทดลองในระดับประโยค/วลี/ประโยคย่อย 
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ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 

ผลการทดลองระดับประโยคได้ผล พบว่าประโยคท่ีสร้างข้ึนสามารถนําไปใช้งานได้ 100% ตัวอย่างผลการรัน
โปรแกรม ดังภาพท่ี 4  
 

 
 

ภาพที่ 4 การทดลองแมชชีนระดับประโยค 
 
 การทดลองนี้เลือกโดเมนอย่างง่ายท่ีมีรูปแบบตายตัวชัดเจน โดยสร้างจากรูปแบบท่ีวิเคราะห์เอาไว้แบบผูก
ติดกัน จึงได้ประโยคที่ถูกต้องท้ังหมด แต่หากจะทดลองข้ามรูปแบบ (Cross Pattern) เช่นสลับข้าม S2 กับ S3 เพ่ือสร้าง
ประโยค จะทําให้ประสิทธิภาพการสร้างลดลงได้ 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยนี้ออกแบบแมชชีนใหม่สําหรับสร้างประโยคภาษาไทยโดยการวิเคราะห์รูปแบบประโยคจากโดเมน
เป้าหมาย ทําการทดลองแมชชีนด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ แล้วพัฒนาโปรแกรมทดสอบ พบว่าแมชชีนท่ีสร้างข้ึนสามารถ
สร้างประโยคตามรูปแบบท่ีกําหนดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในลําดับถัดไปจะนําแมชชีนต้นแบบนี้ไปใช้กับ
โดเมนอ่ืน ๆ และทําการทดสอบแบบข้ามรูปแบบเพ่ือใช้เป็นกลไกในการสร้างเรื่องราวตามหลักการสตอร่ีเจนเนอเรชันเพ่ือ
ใช้งานต่อไป 
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แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแหง้ข้าวโพดภายใต้การแผ่รังสอีินฟราเรดร่วมกับการพาอากาศ 
Mathematical Model of Corn Drying under Combined Infrared Radiation and Air 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพารามิเตอร์และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งเมล็ดข้าวโพด
ภายใต้การแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นยาว (FIR) ร่วมกับการพาอากาศร้อน (HA)  พารามิเตอร์ของการอบแห้งประกอบด้วย 
ความเข้มของรังสีอินฟราเรดแบบคลื่นยาว (1-3 kW/m2) อุณหภูมิของอากาศอบแห้ง (40-70๐C) และความเร็วอากาศ
อบแห้ง (0.5 m/s) ความชื้นเร่ิมต้นและความชื้นสุดท้ายของเมล็ดข้าวโพดอยู่ในช่วง 45-48 %d.b. และ 13 %d.b. 
ตามลําดับ สําหรับแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ทํานายอัตราการเปลี่ยนแปลงความชื้น (MR) ประกอบด้วย Page 
model, Henderson model, Logarithmic model, and Semi–theoretical model จากผลการทดลองพบ ว่า 
อัตราการอบแห้งจะสูงขึ้นเม่ืออุณหภูมิการอบแห้งและความเข้มของการแผ่รังสีอินฟราเรดสูงขึ้น แบบจําลองทาง
คณิตศาสต์ของ Page สามารถท่ีจะทํานายพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงความชื้นได้ดีท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ 
(R2) และค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (SSE) เท่ากับ 0.99588 และ 0.00589 ตามลําดับ ในระหว่างการอบแห้งเมล็ด
ข้าวโพดเกิดการแตกน้อยมาก 
คําสําคัญ: จลนพลศาสตร์การอบแห้ง รังสีอินฟราเรด ข้าวโพด 

 

ABSTRACT 
 

 The aims of this research were to study the drying parameters of corn grains under combined 
far-infrared radiation (FIR) and hot-air (HA) convection. Besides, the mathematical models were 
investigated. The drying parameters were far–infrared radiation intensity (1–3 kW/m2), drying air 
temperature (40–70 ๐ C) and drying air velocity (0.5 m/s). Initial moisture content (MC) and final 
moisture content were approximated 45-48 % d.b. and 13 % d.b., respectively. The mathematical 
models for describing the change of moisture content ratio (MR) were Page model, Henderson model, 
Logarithmic model, and Semi–theoretical model. The result from experiments found that the drying 
rate was increased with the increasing of the drying temperature and infrared intensity. Page model 
could be used to predict the change of moisture content. The value of coefficient of determination 
(R2) and sum square error (SSE) were 0.99588 and 0.00589, respectively. During drying, the cracking 
and breakage of corn grains occurred negligibly.     
Keywords: Drying Kinetics, Infrared Radiation, Corn 
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บทนํา 
 
 ข้าวโพดเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากข้าวท่ีทํารายได้ให้กับประเทศไทย 4 ล้านตันต่อปี เนื่องจากข้าวโพด
เป็นพืชท่ีปลูกง่าย ปัจจุบันเกษตรกรยังต้องการเคร่ืองทุนแรงเข้ามาช่วยเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและการเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดจะอยู่ในช่วงฤดูฝนกับปลายฤดูฝน ดังนั้นผลผลิตท่ีได้จึงเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราและความชื้นสูง ทําให้เกิดปัญหาใน
การเก็บรักษา ซ่ึงหากเมล็ดข้าวโพดมีความชื้นสูงกว่าร้อยละ 16 มาตรฐานเปียกในระหว่างเก็บรักษาจะทาให้เกิดจากการ
เจ ริญ เติบ โตของรา  คือ  Aspergillus flavus และ  Aspergillus pariciticus ทาให้ เกิ ดสารพิษอะฟลาทอกซิน 
(Aflatoxins) B1, B2, G1 และ G2 ขึ้น และส่งผลต่อราคาผลผลิตท่ีจะจาหน่าย (จักรมาส เลาหวณิช และสุพรรณ, 2553) 

เทคโนโลยีการการอบแห้งได้มีการพัฒนามาโดยตลอดและได้มีการเลือกใช้แหล่งพลังงานท่ีเหมาะสมมาใช้ใน
กระบวนการอบแห้งในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสําหรับการกระบวนการผลิต โดยยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้
นาน (สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ, 2540) ไม่ว่าจะเป็นการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรดและรังสีอินฟราเรดร่วมกับลม
ร้อน เช่น งานวิจัยของ  Wanyo et al., 2009 พบว่า การอบแห้งชาใบหม่อนด้วยรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวความชื้นจะ
ลดลงเร็วกว่าการอบแห้งด้วยลมร้อน นอกจากน้ี Apintanapong, 2009 ได้รายงานว่า เม่ือกําลังอินฟราเรดและอุณหภูมิ
ลมร้อนเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าความสว่างและค่าความเป็นสีเหลืองของลําใยลดลง สําหรับ Nuthong et al., 2011 รายงาน
ว่า กําลังอินฟราเรด อุณหภูมิลมร้อน และความเร็วลมเพ่ิมข้ึนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการคืนตัวของลําใย  
 จากหลักการและเหตุผลท่ีได้กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงได้มีการนํารังสีอินฟราเรดคลื่นยาวร่วมกับการพา

อากาศร้อนมาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งเมล็ดข้าวโพด  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาพารามิเตอร์ของการอบแห้งเมล็ดข้าวโพดภายใต้การแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวร่วมกับการพา
อากาศร้อนท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นและการแตกการร้าวของเมล็ดข้าวโพด 

2. เพ่ือหาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งมล็ดข้าวเโพดแบบชั้นบาง 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 เครื่งมือและวิธีการทดลอง 

เครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวโพดภายใต้การแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวร่วมกับการพาอากาศ ประกอบด้วย ห้อง
อบแห้ง ชุดขดลวดความร้อน ชุดแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นยาว ชุดระบบการสั่นสะเทือน พัดลม เงื่อนไขการทดลองคือ 
อุณหภูมิอบแห้งท่ี 40, 50, 60 และ 70 ํC ความเข้มของรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวท่ี 1, 2 และ 3 kW/m2  ความเร็วลมคงท่ี 
0.5 m/s ระยะห่างระหว่างผิวหลอดรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวกับผิวเมล็ดข้าวโพดคือ 20 cm เมล็ดข้าวโพดมีความชื้น
ประมาณ 46 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง เครื่องมือวัดอุณหภูมิจะใช้ดาต้าล็อคเกอร์ เทอร์โมคับเปิ้ล type-K มีความละเอียด
3 ํC เครื่องวัดความเร็วลมชนิดขดลวดร้อน (Hot wire anemometer) มีค่าความละเอียด  0.1 m/s  
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งแบบชั้นบาง เป็นสมการท่ีใช้ในการอธิบายหรือทํานายพฤติกรรม
ของการเปล่ืยนแปลงความชื้น สามารถแบ่งได้เป็น แบบจําลองเชิงทฤษฎี (theoretical model) แบบจําลองแบบก่ึง -
ทฤษฎี (semi – theoretical model)  และแบบจําลองจากการทดลอง (experimental model) 
 แบบจําลองเชิงทฤษฎี คือ แบบจําลองท่ีสร้างขึ้นจากทฤษฎีการอบแห้ง โดยอาศัยหลักการท่ีว่าการแพร่ของ
โมเลกุลของนํ้าภายในอาหารจะเป็นตัวกําหนดหรือควบคุมการอบแห้งในช่วงระยะเวลา อัตราการลดลงดังนั้นการอบแห้ง
ในช่วงนี้ จึงสามารถอธิบายโดยใช้กฎข้อท่ีหนึ่งของการแพร่ซ่ึงกล่าวว่าการเคลื่อนท่ีของโมเลกุลของน้ําจะขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างของความชื้น ณ ตําแหน่งต่างๆ ดังแสดงในสมการท่ี 1  
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เม่ือ F, C, X, D คือ อัตราการเคลื่อนท่ีเชิงมวลของความช้ืน ณ บริเวณใดๆ ของอาหาร ระยะทาง (ในแนวแกน 

X) ในอาหารและสัมประสิทธ์ิการแพร่ของความชื้น ตามลําดับ 
หากการเคล่ือนท่ีของนํ้าในอาหารจะข้ึนกับตําแหน่งของอาหารและเวลา สามารถอธิบายได้โดยใช้ กฎข้อท่ีหนึ่ง

ของการแพร่ดังสมการต่อไปนี้ 
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แต่ถ้าการเคลื่อนท่ีของนํ้าเป็นไปในทิศทางเดียว ดังน้ันสมการท่ี (2) จึงลดรูปลงดังแสดงในสมการท่ี (3) 
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แบบจําลองแบบก่ึงทฤษฎี 
แบบจําลองแบบก่ึง-ทฤษฎี เป็นแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีดัดแปลงและทําให้แบบจําลองเชิงทฤษฎีง่ายข้ึน 

โดยการต้ังข้อสมมติฐานต่างๆ ขึ้นมา และในการคํานวณจะไม่คํานึงถึงลักษณะหรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ท่ีนํามาอบแห้งใน
ท่ีนี้จะเน้นเฉพาะ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ Lewis ดังน้ี 
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เม่ือทําการอินทิเกรตสมการ (4) จะได้ผลลัพธ์ดังนี้   
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เม่ือ  MR, Mt, Mi, Me, t, k คือ อัตราส่วนความชื้น ความชื้นท่ีเวลาใดๆ (%d.b.) ความชื้นเริ่มต้น (%d.b.) 

ความชื้นท่ีจุดสมดุล (%d.b.) เวลาการอบแห้ง (s) และค่าคงท่ีของการอบแห้ง ตามลําดับ 
 

 สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ 
          สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of determination, R2) เป็นพารามิเตอร์ทางสถิติท่ีบ่งชี้ให้ทราบ ถึง
ความสอดคล้องระหว่างสมการกับข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง โดยค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ซ่ึง
หากสมการท่ีใช้อธิบายผลการทดลองมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเข้าใกล้ 1  แสดงถึงสมการท่ีได้มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลท่ีได้จากผลการทดลอง 

การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ Page model, Henderson model, Logarithmic 
model และ Semi-theoretical model ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แบบจําลองทางคณิศาสตร์ 
 
Model no. Model name Model equation References 
1 Page model nMR exp( kt)   Karathanos & Belessiotis (1999) 
2 Henderson model MR Aexp( kt)   Akpinar et al. (2003) 
3 Logarithmic model MR Aexp( kt) c    Yaldiz et al. (2001) 
4 Semi-theoretical model MR exp( kt)    Ayensu (1997) 
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ผลการวิจัย 
 

อิทธิพลของถาดคงท่ีแบบถาดส่ันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้น 
รูปท่ี 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นของเมล็ดข้าวโพดภายใต้ถาดคงท่ีและถาดสั่นร่วมกับการพาอากาศร้อน

ภายใต้เงื่อนไขของการอบแห้งด้วยอากาศร้อนเพียงอย่างเดียว ท่ีอุณหภูมิ 40-70 ๐C พบว่า การอบแห้งแบบถาดส่ันจะลด
ความชื้นได้ดีกว่าการอบแห้งแบบถาดคงที่ เนื่องจากเมล็ดข้าวโพดเกิดการถ่ายเทมวลมากกว่า ในขณะท่ีเมล็ดข้าวโพด
ลอยตัวข้ึนทําให้พ้ืนท่ีผิวของเมล็ดข้าวโพดสัมผัสความร้อนได้มากกว่าถาดคงท่ี ความชื้นของเมล็ดข้าวโพดจะลดลงอย่าง
รวดเร็วในช่วง 10 นาทีแรกของการอบแห้งและหลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลง มีลักษณะของเการเปล่ียนแปลงความชื้นเป็น
แบบเอ็กโปรเนนเชียล  จากการทดลองยังพบว่า ท่ีอุณหภูมิการอบแห้งท่ี 60 และ 70 ํC ถาดสั่นจะได้ความชื้นสุดท้ายท่ี
ใกล้เคียงกันประมาณ 13 % d.b. ดังน้ันในการทดลองในเงื่อนไขต่อไปจึงไม่พิจารณาอุณหภูมิของการอบแห้งท่ี 70 ํC 

การเปลี่ยนแปลงความช้ืนเทียบกับเวลา
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รูปที่ 1 อิทธิพลของถาดคงท่ีและถาดสั่นท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นภายใต้การอบแห้งด้วยอากาศร้อน 

อิทธิพลของรังสีอินฟราเรดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้น 
รูปท่ี 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นของเมล็ดข้าวโพดเทียบกับเวลาของการอบแห้ง เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ

ความเข้มของการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นยาว พบว่า ท่ีความเข้มของรังสีอินฟราเรดคลื่นยาว 3 kW/m2 สามารถลด
ความชื้นของเมล็ดข้าวโพดได้ดีกว่าความเข้มของรังสีอินฟราเรดคลื่นยาว 2 kW/m2 และ 1 kW/m2  ตามลําดับ เนื่องจาก
การทะลุทะล่วงของรังสีจะเกิดได้ดีกว่า ทําให้โมเลกุลของนํ้าภายในเมล็ดข้าวโพดมีความความร้อนสูงไล่น้ําจากภายใน
มายังผิวเมล็ดข้าวโพดจึงทําให้เกิดการถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวลท่ีผิวได้มากขึ้น และเงื่อนไขของการอบแห้ง
ท่ีดีท่ีสุดคือ อุณหภูมิของการอบแห้งท่ี 60 ํC ความเข้มของรังสีอินฟราเรดคลื่นยาว 3 kW/m2 และมีลักษณะเป็นถาดสั่น 
เพราะใช้เวลาในการอบแห้งน้อยกว่าเงื่อนไขอ่ืน และความชื้นสุดท้ายมีความปลาดภัยต่อการเก็บรักษา 
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การเปล่ียนแปลงความช้ืนเทยีบกับเวลา
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(ก) อุณหภูมิของการอบแห้งท่ี 40๐C ความเข้มของรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวท่ี 1, 2 และ 3 kW/m2 

การเปล่ียนแปลงความช้ืนเทยีบกับเวลา
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(ข) อุณหภูมิของการอบแห้งท่ี 50๐C ความเข้มของรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวท่ี 1, 2 และ 3 kW/m2 

การเปล่ียนแปลงความช้ืนเทยีบกับเวลา
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(ค) อุณหภูมิของการอบแห้งท่ี 60๐C ความเข้มของรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวท่ี 1, 2 และ 3 kW/m2 
 

รูปที่ 2 อิทธิพลของรังสีอินฟราเรดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้น 
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แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งข้าวโพดแบบชั้นบาง 
เม่ือนําผลของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชื้นท่ีได้จากการทดลองภายใต้เงื่อนไขของอุณภูมิการอบแห้งท่ีดีท่ีสุด 

(60  ํC) และความเข้มของรังสีอินฟราเรดคลื่นยาว 1, 2 และ 3 kW/m2 เพ่ือนํามาหาแบบจําลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
อธิบายพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้น (MR) โดยใช้แบบจําลองของ Page model, Henderson 
model, Logarithmic model, Semi-theoretical model ดังแสดงในตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์จะได้ค่าคงท่ี 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และค่าความเชื่อม่ันของทุกเงื่อนไขการทดลอง (ตารางท่ี 2) จากตารางท่ี 2 พบว่า Page 
model สามารถท่ีจะทํานายอัตราของการเปลี่ยนแปลงความชื้นได้ดีท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) 0.99588 
และความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ย (SSE) 0.00589336 รองลงมาคือ Logarithmic model, Henderson model 
และ Semi-theoretical model โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 0.99550, 0.95362 และ 0.92230 
ตามลําดับ สําหรับความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.00601904, 0.06224075 และ 0.10022633 
ตามลําดับ เม่ือนําผลของการทดลองมาเปรียบเทียบกับทุกแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จะได้ดังรูปท่ี 3 

 
ตารางท่ี 2 ค่าคงท่ีและค่าความเชื่อม่ันของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งข้าวโพดแบบชั้นบาง 

แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ 

ความเข้มของ
รังสีอินฟราเรด 

ค่าคงท่ีของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ R2 SSE 

Page’s Model  1 MR = exp(-0.0512043t)0.586727 0.99862 0.00160054 
2 MR = exp(-0.0671727t)0.58698 0.99578 0.00594239 
3 MR = exp(-0.09776161t)0.55422 0.99326 0.01013717 
 average 0.99588 0.00589336 

Henderson’s 
Model 

1 MR = (0.8616747)exp(-0.00564t) 0.95950 0.04590751 
2 MR = (0.861896)exp(-0.00869t) 0.95498 0.06203470 
3 MR = (0.87445)exp(-0.013407t) 0.94640 0.07878004 
 average 0.95362 0.06224075 

Logarithmic’s 
Model 

1 MR = (0.68125)exp(-0.01479t)+ 0.272995 0.99487 0.00592516 
2 MR = (0.751218)exp(-0.01911t)+0.208239 0.99553 0.00628668 
3 MR=(0.790281)exp(-00.02631t)+ 0.177389 0.99612 0.00584530 
 average 0.99550 0.00601904 

Semi-theoretical 
Model 

1 MR = exp(-0.0077391t) 0.91000 0.09943870 
2 MR =  exp(-0.01176642t) 0.92670 0.09953366 
3 MR = exp(-0.01716914t) 0.93022 0.10170663 
 average 0.92230 0.10022633 
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กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนความช้ืนกับเวลา
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รูปที่ 3 ผลของการทดลองเทียบกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร ์

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาพารามิเตอร์และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งเมล็ดข้าวโพดภายใต้การแผ่รังสี
อินฟราเรดคลื่นยาว (FIR) ร่วมกับการพาอากาศร้อน (HA) เงื่อนไขของการอบแห้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ อุณหภูมิของการ
อบแห้งและความเข้มของการแผ่รังสีอินฟราเรด ท่ี 60  ํC และ 3 kW/m2 เนื่องจากว่าใช้เวลาในการอบแห้งท่ีสั้นและ
ความชื้นสุดท้ายมีความปลอดภัยต่อการเก็บรักษาโดยไม่เกิดความเสียหาย จากการสังเกตุพบว่ามีการแตกร้าวน้อยมาก 
นอกจากนี้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความชื้นได้ดีคือแบบจําลองของ Page 
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ
รถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ โดยระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย (1) การทบทวนวรรณกรรม (2) การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (3) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ และ (4) การวิเคราะห์ผลสรุปผล ท้ังนี้ จากผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักความจงรักภักดีต่อการใช้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ี
ให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ คุณภาพระบบ และการสื่อสารทาง
การตลาด  
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ความจงรักภักดี, รถยนต์เคลื่อนท่ี 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the factors influencing customer satisfaction and 
customer loyalty in using the civil registration mobile service. The research methodology consists of, 
literature review, participant observation, in-depth interview, analysis, and conclusion.  According to 
the results, three factors influencing customer satisfaction and customer loyalty comprised of service 
quality, system quality, and market communication for the development of marketing strategies. 
Keywords: Satisfaction, Loyalty, and Civil Registration Mobile Service 
 

บทนํา  

 กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยประกอบด้วยประชากรมีถิ่นท่ีอยู่ในกรุงเทพและประชากรท่ี
เข้ามาประกอบอาชีพหรือธุรกรรมทางธุรกิจเป็นจํานวนมาก ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีต้องทําในแต่ละวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทางไปทํางาน การติดต่อธุรกรรมทางธุรกิจการเงินการธนาคาร การซ้ือขายสินค้า ทรัพย์สิน ท่ีกล่าวมานี้เป็นท่ีมาของ
การทํานิติกรรมสัญญาจําหน่ายจ่ายโอนซ้ือขาย ซ่ึงจําเป็นต้องใช้เอกสารท่ีทางราชการออกให้ใช้ยืนยันความเป็นบุคคล
เพ่ือให้ธุรกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เอกสารดังกล่าวท่ีทางราชการออกให้เพ่ือรับรองความเป็นบุคคลน้ีมีอยู่
ด้วยกันสองประการ คือ บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน เพ่ือแสดงถึงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลท่ีมี
สัญชาติไทยนั่นเอง ดังนั้น การให้บริการจากภาครัฐจึงมีความจําเป็นและมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะเข้ามาช่วยในการ
อํานวยความสะดวกสบายในการทํากิจกรรมต่างๆ  
 ท้ังนี้ จากการท่ีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีประชากรท่ีมีความหนาแน่นและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จากอัตราการเกิดและสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันท่ีจําเป็นต้องเดินทางในสภาพการจราจรแออัด 
จากการสํารวจจาก INRIX รายงานการประเมินสภาพจราจรท่ัวโลก ประจําปี 2016 หรือ Global Traffic Scorecard 
Report (2016) พบว่า ไทยติดอันดับ 1 ประเทศรถติดท่ีสุดในโลก เหตุผู้ใช้ถนนเสียเวลากับรถติดมากกว่า 61 ชั่วโมงต่อปี 
ผลสํารวจชี้ด้วยว่าแทบไม่มีทางกําจัดปัญหารถติดได้อย่างถาวร นอกจากน้ัน กรุงเทพฯ ยังถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองรถติด
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อันดับ 12 ของโลกจากผลสํารวจเมื่อปีท่ีผ่านมา รวมถึงในไทยเองกรุงเทพถือได้ว่าเป็นเมืองท่ีรถติดเป็นอันดับ 1 
(BCC.com, 2017) จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนถือเป็นภาระของสํานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครท่ีต้องเร่งแก้ไข 
ทําให้รัฐบาลต้องหามาตรการอื่นๆ มาเสริมเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนี้  

การกําหนดนโยบายให้บริการแบบเคล่ือนท่ีตามจุดท่ีมีประชาชนสัญจรหนาแน่นเพ่ือให้บริการทางทะเบียน
ราษฎร์ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญท่ีจะมาช่วยแก้ปัญหาและให้ความสะดวกสบายแก่ประชาชน โดยกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยมีการนําเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถนําระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ใช้ในการเชื่อมโยง
ระบบจากฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์จากศูนย์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มา
ให้บริการตามจุดต่างๆ ในลักษณะเคลื่อนท่ีให้บริการประชาชนเป็นการประสานการทํางานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง  

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนให้การสนับสนุนท้ังในด้านงบประมาณ 
ด้านระบบการสื่อสาร และด้านบุคลากร การให้บริการนี้เป็นการขยายหน่วยงานท่ีเคยให้บริการเฉพาะในท่ีตั้งสํานักเขตท้ัง 
50 เขตถูกปรับเปลี่ยนการให้บริการสู่ภายนอกสํานักงานเขตในลักษณะเคลื่อนท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบ
เฉพาะกิจ การปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับภัยสาธารณะและรองรับงานบริการร่วมอ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนให้ได้รับบริการแบบเต็มประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงได้มองเห็นถึงปัญหาและจัดดําเนินการตามนโยบายมาต้ังแต่ปี 
2549 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบันปี 2560  (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, 2549; สํานักงานปกครองและทะเบียน 
กรุงเทพมหานคร, 2559) ทําให้ประชาชนไม่ต้องทนกับปัญหารถติดเพ่ือไปขอรับบริการดังกล่าว แต่สามารถเลือกใช้
บริการตามสถานท่ีท่ีใกล้ตนเองได้เลย เพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างย่ิง  

จากการให้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์กลับพบว่าจํานวนผู้ใช้บริการลดลงทุกปี ในปี 
2554 มีผู้ใช้บริการตํ่าสุดมีอยู่ 6,836 คน และในปี 2556 มีจํานวนผู้ใช้ 24,620 คน และปัจจุบันปี 2559 ท่ีผ่านมามี
จํานวนผู้ใช้อยู่เพียงไม่ถึงหนึ่งหม่ืนคนต่อปี (สํานักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร, 2559) ผู้วิจัยจึงเกิดคําถาม
ว่าทําไมประชาชนถึงไม่ยอมใช้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ท้ังท่ีรถยนต์เคลื่อนท่ีนี้เพ่ิมความ
สะดวกสบายให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงได้ทําการสํารวจความคิดเห็นเบื้องต้นจากผู้ท่ีมาใช้บริการและไม่ได้ใช้
บริการบางท่าน พบว่าผู้ท่ีไม่ใช้บริการส่วนใหญ่เพราะรู้สึกกังวลว่าบัตรท่ีออกจากรถยนต์เคลื่อนท่ีนี้จะสามารถนําไปใช้ได้
จริงหรือไม่ หรือระบบต่างท่ีนํามาใช้จะสมบูรณ์หรือมีเสถียรภาพพอหรือไม่ เนื่องจากเป็นการให้บริการบนรถยนต์ท่ีมี
ขนาดค่อนข้างเล็กอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้ให้บริการจะดีพอหรือไม่ และบางท่านให้สัมภาษณ์ว่าไม่ทราบว่ามีการให้บริการ
รถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์นี้อยู่ด้วย ส่วนท่านท่ีเคยใช้บริการมองว่ารถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทาง
ทะเบียนราษฎร์มีข้อดีอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ท่ีอยู่ไกลและไม่สะดวกเดินทางมายัง
สํานักงานเขต หรือระยะเวลาท่ีใช้ทําบัตรประชาชนจากรถยนต์เคลื่อนท่ีนี้ก็ใช้เวลาไม่นานเหมอืนกับการไปทําท่ีสํานักงาน
เขต เป็นต้น ผลจากการสํารวจทําให้สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่รับรู้ในคุณภาพการบริการ คุณภาพด้านระบบ 
และการการประชาสัมพันธ์ จึงยังไม่เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการและความจงรักภักดีท่ีจะใช้บริการนั้นเอง ท้ังนี้
ผู้วิจัยได้นําปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไปทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจและความจงรักภักดีต่อการใช้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ 

Millet (1954) กล่าวว่า เป้าหมายสําคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเป็นหนึ่งสิ่งสําคัญในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ 
คือ การรักษาระดับการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการท่ีลูกค้าต้องการจะได้จากประสบการณ์ในอดีตจากการพูด ปากต่อปาก จากการโฆษณาของ
ธุรกิจให้บริการ ลูกค้าจะพอใจถ้าเขาได้รับในสิ่งท่ีเขาต้องการ เม่ือเขามีความต้องการในรูปแบบท่ีต้องการ ดังนั้น จึงต้อง
คํานึงถึงคุณภาพการให้บริการซ่ึงการบริการท่ีประสบความสําเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ  

จากงานวิจัยของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (1990) ได้กําหนดมิติท่ีจะใช้วัดคุณภาพในการให้บริการ 
(dimension of service quality) ไว้ 10 ด้าน ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบริการ ต่อมา
ภายหลัง ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการหรือ SERVQUAL ได้รับการนํามาทดสอบซํ้าจากโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่มท้ังสิ้น 12 กลุ่ม คําตอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์จํานวน 97 คําตอบ พบว่า SERVQUAL สามารถแบ่งมิติ
ได้เป็น 5 มิติหลักและยังคงมีความสัมพันธ์กับมิติของคุณภาพการให้บริการทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ท่ีทําการ
ปรับปรุงใหม่จะเป็นการยุบรวมบางมิติจากเดิมให้รวมกันภายใต้ชื่อมิติใหม่ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่ประกอบด้วย 5 
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มิติหลัก (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990; Lovelock, 1996) ประกอบด้วย มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ มิติท่ี 2 ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาท่ีให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ัง
จะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม ทําให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 
มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที มิติท่ี 4 การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า (assurance) หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างความเชื่อม่ันให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ และ มิติท่ี 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) 
หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตามความต้องการท่ีแตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน  

SERVQUALได้รับความนิยมในการนํามาใช้เพ่ือศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างกว้างขวาง ซ่ึงองค์การ
ต้องการทําความเข้าใจต่อการรับรู้ของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายตามความต้องการในบริการท่ีเขาต้องการ และเป็น
เทคนิคท่ีให้วิธีการวัดคุณภาพในการให้บริการขององค์การ นอกจากน้ี ยังสามารถประยุกต์ใช้ SERVQUAL สําหรับการทํา
ความเข้าใจกับการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายสําคัญเพ่ือให้การพัฒนาการให้บริการ
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการศึกษาของ Hoffman and Bateson (2006) กล่าวว่าคุณภาพการบริการงานภาครัฐจะต้อง
ประกอบด้วย (1) ความเชื่อถือได้ ประกอบด้วย ความสมํ่าเสมอ ความพ่ึงพาได้ (2) การตอบสนอง ประกอบด้วย ความ
เต็มใจท่ีจะให้บริการ ความพร้อมท่ีจะให้บริการและการอุทิศเวลามีการติดต่ออย่างต่อเนื่องปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่าง
ดี (3) ความม่ันคง ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ (4) ความเข้าใจ ประกอบด้วย การ
เรียนรู้ผู้ใช้บริการ การให้คําแนะนําและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ และ (5) การสร้างสิ่งจับต้อง
ได้ ประกอบด้วย การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมสําหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ การจัดสถานท่ีให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990); Lovelock (1996)  

นอกจากนั้น Koontz และ Weihrich (1988) ยังกล่าวว่า คุณภาพระบบก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการให้บริการแก่
ผู้ใช้เช่นกัน (Maxwell & Olorunniwo, 1996; Karatepe, 2005) Petter and Fruhling (2011) พบว่าคุณภาพระบบ
สารสนเทศในการตอบสนองทางการแพทย์ฉุกเฉิน STATPack มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศ เรวัต แสงสุริยงค์ (2547) ได้ทําการศึกษาบริการระบบทําการศึกษาการบริการอิเล็กโทรนิกส์: ตัวแบบสําหรับ
การให้บริการสาธารณะของไทย พบว่าคุณภาพระบบมีผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Walter and Injazz (2016) ได้ศึกษาว่าความสําเร็จของบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบท้ัง
องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยพบว่าคุณภาพระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานเม่ือผู้ใช้งานเกิดความ
พึงพอใจในการใช้บริการก็จะนํามาซ่ึงความจงรักภักดีต่อไป (ปทิตตา สัณหภักดี, 2550) 

Bovee, Houston & Thill (2015) และ Etzel, Walker, & Stanton (2007) มองว่าปัจจุบัน “การสื่อสาร
การตลาด” เป็นสิ่งท่ีจะช่วยในการกระตุ้น จูงใจ เพ่ือสื่อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิ่งอ่ืนได้ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
อย่าใดอย่างหน่ึงตามมุ่งหวังไว้ การบรรลุเป้าหมายของภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดจึงสามารถดําเนินการได้โดย
อาศัยเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Tools) ท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้กลมกลืนกัน ได้แก่ 
การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยการโฆษณา (Advertising) หรือการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริม
การตลาดโดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถกําหนดสมมติฐานได้ดังน้ี 
H1: คุณภาพการบริการส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ 
H2: คุณภาพระบบส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ 
H3: การสื่อสารทางการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ 
H4: ความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริการ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อการใช้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทาง
ทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ
รถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร โดยขอบเขตในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ครอบคลุม
มุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการรถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีขั้นตอน
การดําเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 

1) การทบทวนวรรณกรรม (literature review) เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยท่ี
เกี่ยวข้องกับบริบทงานวิจัย โดยแนวคิดและทฤษฎีหลักของงานวิจัยนี้คือ (1) ความพึงพอใจของลูกค้า (customer 
satisfaction (2) คุณภาพการบริการ (service quality) (3) คุณภาพระบบ (system quality) (4) การสื่อสารทาง
การตลาด (market communication) และ (5) ความจงรักภักดีของลูกค้า (customer loyalty)         

2) การเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participant observation) โดยเข้าไปอยู่ในกระบวนการให้บริการ
รถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําองค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรมไปเทียบเคียงกับพฤติกรรมการใช้บริการและการตอบรับต่อองค์ประกอบของบริการในส่วนต่างๆ 

3) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ (in-depth interview) โดยนําองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยท่ี
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการสังเกตการณ์ไปทําการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร 1 ท่าน ผู้พัฒนาระบบ ฝ่าย IT 
Development 1 ท่าน นักการตลาด 1 ท่าน และผู้ท่ีใช้บริการ 2 ท่าน ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทําการเลือกสัมภาษณ์ท้ังผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการเพ่ือให้ได้มุมมองของท้ังสองฝ่าย โดยในการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจและความจงรักภักดีต่อการใช้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ ผู้วิจัยได้ใช้การหาค่าความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างองค์ประกอบหลักแลองค์ประกอบย่อย (sub 
element) กับบริบทงานวิจัย ซ่ึงจะต้อวงมีค่า IOC ≥ 0.50 มีสูตรการคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ดังนี้ 

 
    IOC =    

โดย  IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 R คือ คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อคําถามแต่ละข้อ  
 N คือ จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 
ท้ังนี้ เกณฑ์คะแนนความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อองค์ประกอบแต่ละข้อคือ ถ้า R = +1 หมายความว่า 

องค์ประกอบนั้นมีความสอดคล้องกับบริบทงานวิจัย, R = 0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบนั้นสอดคล้องกับ
บริบทงานวิจัย, R = -1 หมายความว่าองค์ประกอบนั้นไม่สอดคล้องกับบริบทงานวิจัย 

4) การวิเคราะห์และสรุปผล (analysis and conclusion) โดยการนําข้อมูลและผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และเทียบเคียงกับบทความงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน เพ่ือหาความสอดคล้องของ
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยกับบริบทงานท่ีศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
 

ในขั้นตอนการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยเริ่มจากการเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ท่ีมาใช้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ของสํานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
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และผู้ท่ีไม่ได้ใช้บริการ จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์พบว่า ผู้ท่ีไม่ใช้บริการส่วนใหญ่เพราะรู้สึกกังวลว่าบัตรท่ีออก
จากรถยนต์เคลื่อนท่ีนี้จะสามารถนําไปใช้ได้จริงหรือไม่ หรือระบบต่างท่ีนํามาใช้จะสมบูรณ์หรือมีเสถียรภาพพอหรือไม่ 
ระหว่างใชบ้ริการไม่มีการติดขัดของระบบใช่หรือไม่ เนื่องจากเป็นการให้บริการบนรถยนต์ท่ีมีขนาดค่อนข้างเล็กอุปกรณ์ท่ี
นํามาใช้ให้บริการจะดีพอหรือไม่ และบางท่านให้สัมภาษณ์ว่าไม่ทราบว่ามีการให้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทาง
ทะเบียนราษฎร์นี้อยู่ด้วย ส่วนท่ีเคยใช้บริการแล้วนั้นก็มองว่ารถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์นี้มีข้อดีอยู่
มากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ท่ีอยู่ไกลและไม่สะดวกเดินทางมายังสํานักงานเขต หรือ
ระยะเวลาท่ีใช้ทําบัตรประชาชนจากรถยนต์เคลื่อนท่ีนี้ก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกับการไปทําท่ีสํานักงานเขต เป็นต้น  แต่
ขาดในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้คนท่ัวไปทราบว่ามีบริการอย่างต่อเนื่อง 

จากท่ีผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ท่ีมาใช้บริการทําให้ทราบถึงปัญหา
เบื้องต้น ผู้วิจัยจึงได้นําปัญหาเหล่านั้นมาทําการวิเคราะห์และทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (literature review) 
เพ่ือรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในบริบทประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัยท่ีต้องการศึกษาในคร้ังนี้ โดยจากทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า คุณภาพการบริการ คุณภาพระบบ 
รวมถึงปัจจัยด้านการตลาด ล้วนรวมกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและนํามาซึ่งความจงรักภักดี หลังจากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ จนทําให้ทราบเบื้องต้นว่าปัจจัยใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้นําปัจจัยเหล่านี้ไป
ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันความถูกต้องและตรวจสอบความสัมพันธ์ในแต่ละปัจจัยว่ามีความเกี่ยวข้องกัน
ตามท่ีได้ทําการศึกษามาหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้ทําการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์การทํางานกว่า 20 ปี จํานวน 1 ท่าน ผู้พัฒนาระบบ ฝ่าย IT Development ท่ีมี
ประสบการณ์การทํางานกว่า 10 ปี จํานวน 1 ท่าน นักการตลาด ท่ีมีประสบการณ์การทํางานกว่า 10 ปี จํานวน 1 ท่าน 
และผู้ท่ีใช้บริการ จํานวน 2 ท่าน ท้ังนี้ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างปัจจัยต่าง ๆ ท้ังปรับแก้ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้  ทําให้ได้มาซ่ึงกรอบแนวคิดงานวิจัยท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนี้ได้ สามารถ
สรุปปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ออกมาเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous variable) ได้แก่ 
คุณภาพการให้บริการ (service quality) คุณภาพระบบ (system quality) และ การสื่อสารทางการตลาด (market 
communication) ส่วนตัวแปรแฝงภายใน  (endogenous variable) คือ  ความพึงพอใจของลูกค้า (customer 
Satisfaction) และความจงรักภักดีของลูกค้า (customer loyalty) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous variable) จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ปัจจัย ความหมาย แหล่งอ้างอิง 
1. คุณภาพการให้บริการ (service quality) 
1.1 ความน่าเชื่อถือ 
(reliability) 

ความน่าเชื่อถือที่มีผลลัพธ์ที่เกิดจากองค์กรหรือกิจกรรมในการ
บริการที่มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะสามารถรับบริการได้ในระดับ
เดียวกันทุกคร้ังและทุกบุคคล ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ตรง
ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ 

Zeithaml, Parasuraman and 
Berry (1990), Lovelock 
(1996), Brady and Cronin 
(2001), Caruana (2002), 
Hoffman and Bateson 
(2006),  Herington and 
eaven (2009),  Ojo (2010), 
Muhammad (2011), 
Muhammad (2012), Souca 
(2012), Saraei and Amini 
(2012), Vijayvargy (2014), 
Alexi (2015), Vu and Huan 
(2016) 
 

1.2 การตอบสนอง 
(responsiveness) 

พนักงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทําบัตร
ประชาชนโดยรถยนต์เคล่ือนที่ได้อย่างรวดเร็ว เช่น  พนักงาน
สามารถตอบสนองถึงการแก้ปัญหาเบื่ องต้นได้อย่างดี  เมื่ อ
ผู้ ใช้บ ริการเกิดเห ตุขัดข้อง หรือประสบปัญหาขณะใช้ งาน
ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ทันที นอกจากนั้น 
พนักงานสามารถให้ข้อมูลการใช้งานเบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนและ
รวดเร็ว เช่น ขั้นตอนการใช้บริการ เป็นต้น 

1.3 ความม่ันใจในการใช้
บริการ (assurance) 

ความไว้วางใจของผู้รับบริการท่ีมีผลต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมการ
บริการความม่ันใจในความสามารถของการใช้บริการ 

1.4 ความใส่ใจ เข้าอก
เข้าใจ (empathy) 

การวัดคุณภาพจากการท่ีผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงความต้องการ
ของลูกค้ามีความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจลูกค้า เช่นการมอง
ปัญหาที่ต้องแก้ไขให้ครอบคลุม ความเอาใจใส่ในปัญหาของลูกค้า 
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ปัจจัย ความหมาย แหล่งอ้างอิง 
1.5 ส่ิงที่สามารถจับต้องได้ 
(tangible) 

การแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพที่ทําให้ผู้ใช้รับความสะดวก 
ได้แก่ เคร่ืองมืออุปกรณ์บุคคลและวัสดุในการติดต่อส่ือสาร 

2. คุณภาพระบบ (system quality) 
2.1 ความปลอดภัย 
(privacy) 

ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าท่ีมีการบันทึกไว้ อาทิ ประวัติส่วนตัว ข้อมูล
พฤติกรรมการส่ังซื้อ เป็นต้น จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการ
เปิดเผยกับผู้ที่ไม่มีสิทธิ หรือต่อสาธารณะ 

Koontz and Weihrich (1988), 
Lin (2007), Herington and 
eaven (2009), Petter and 
Fruhling (2011), 
Abdulmumin (2015), Burnaz 
(2016), Walte and Injazz 
(2016). 

2.2 ความพร้อมใช้งานของ
ระบบ  
(system availability) 

ระบบสารสนเทศมีการตอบสนองท่ีพร้อมใช้งาน ผู้ใช้สามารถเข้าใช้
งานได้ในเวลาที่ต้องการ 

3. การสื่อสารทางการตลาด (market communication) 
3.1 การประชาสัมพันธ์ 
(public relation) 

การส ร้างภาพ ลักษณ์ เพ่ื อ ส่ งเส ริมการตลาดโดยอาศั ยการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นการติดต่อส่ือสารจาก
องค์การไปสู่สาธารณชนที่เก่ียวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและ
ประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความเชื่อถือภาพลักษณ์ ความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริม 

Lamb, Hair and McDaniel 
(1992), Belch and Belch 
(1993), Naidoo (2010), Etzel, 
Walker and Stanton (2007), 
Bovee, Houston andThill 
(2015).  
 3.2 การโฆษณา 

(advertisement) 
การตลาดโดยอาศัยการโฆษณา (Advertising) เป็นการกระทําการ
ใดๆ อันเป็นการชักจูงใจต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาศัยส่ือมวลชน (Mass 
media) ในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายและมิได้
เป็นไปในรูปส่วนตัว 

 
ตารางท่ี 2 ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous variable) จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ปัจจัย ความหมาย แหล่งอ้างอิง 
ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction ) 
ความพึงพอใจในตัวสินค้าและ
บริการ (physical satisfaction) 

เป็นความพึงพอใจในทางสินค้านั้นๆ สามารถช่วยแก้ปัญหา
หรือให้คุณประโยชน์แก่ผู้บริโภคคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไปใน
การซื้อสินค้าและบริการ 

Ojo (2010), Muhammad 
(2011),  Chinomona and 
Dubihlela (2014), Vu and 
Huan (2016). 
 

ความพึงพอใจในด้านจิตวิทยา 
(psychological satisfaction) 

เป็นการส่ือสารท่ีไม่เน้นที่คุณสมบัติของสินค้ามากนัก ใช้การ
ส่ือสารในลักษณะท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ผ่านส่ือต่างๆ เช่น การใช้โฆษณา (Advertising) หรือการ
เผยแพร่ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public 
Relation)  

ความจงรักภักดีของลูกค้า (customer loyalty ) 
การแนะนําหรือบอกต่อ (word 
of mouth) 

การทําให้เกิดความประทับใจต่อการใช้บริการรถยนต์
เคล่ือนที่ให้บริการทางทะเบียนราษฎร์และก่อให้เกิดการ
แนะนําและบอกต่อการใช้บริการแก่บุคคลรอบข้างคนรู้จัก 

Amin (2012), Muhammad 
(2012), Al-zoubi (2013), Nasir 
et al. (2014), Akbari (2016), 
Vu and Huan (2016) 

 
การกลับมาใช้บริการซ้ํา 
(retention / re – use) 

การสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้บริการที่ส่งผลต่อการกลับมา
ใช้บริการท่ีใช้บริการทําบัตรประชาชนโดยรถยนต์เคล่ือนที่ซ้ํา 

 
หลังจากทําการสรุปปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังแสดงในตารางท่ี 1 แล้ว ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบความ

ถูกต้องของเนื้อหา (content validity) โดยนําองค์ประกอบท้ังหมดท่ีได้ไปทําการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ด้วยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence : IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์กรท่ีมีความเก่ียวข้องกับบริบทท่ีศึกษาแต่มีตําแหน่งหน้าท่ีและลักษณะงานท่ีแตกต่างกันออกไป เกณฑ์การเลือก
ผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นจํานวนคี่ และมีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี (สุรพงษ์   
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คงสัตย์ และ ธีรชาติ ธรรมวงค์, 2551) ท้ังนี้ ผลการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content validity) ในงานวิจัยนี้อยู่
ระหว่าง 0.60 – 1.00 ในแต่ละปัจจัย โดยค่าท่ีได้มีมากกว่า 0.50 ซ่ึงถือได้ว่าปัจจัยเหล่านั้นมีสอดคล้องครอบคลุมในแต่
ละด้านและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัยรวมถึงมีความเหมาะสมที่นํามาใช้กับงานวิจัยคร้ังนี้ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 
2552) แสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content validity) 
 

องค์ประกอบหลัก 
(Main Element)/
องค์ประกอบย่อย 
(Sub Element) 

คําจํากัดความขององค์ประกอบ 
(Definition) 

จํานวนความ
คิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

(ท่าน) 
ค่า 
IOC 

การ
แปล
ผล 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous variable) 
1. คุณภาพการให้บริการ (service quality) 
1.1 ความน่าเชื่อถือ 
(reliability) 

(1) ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความน่าเชื่อถือ 4 1 0.8 ผ่าน 
(2) ภาพลักษณ์ของรถยนต์บริการสําหรับทําบัตรประชาชนมีความน่าเชื่อถือ 4 1 0.8 ผ่าน 

1.2 การตอบสนอง 
(responsiveness) 

(1) พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการไดอ้ย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เม่ือผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  

5 0 1.0 ผ่าน 

(2) พนักงานผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว  4 1 0.8 ผ่าน 
1.3 ความม่ันใจในการใช้
บริการ (assurance) 

(1) ทะเบียนราษฎร์ที่ออกโดยรถยนต์เคลื่อนที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
เหมือนกับออกโดยสํานักงานเขตทุกประการ 

5 0 1.0 ผ่าน 

(2) อุปกรณ์ต่างๆ บนรถยนต์เคลื่อนที่สําหรับทําบัตรประชาชนมีประสิทธิภาพ
และมีความเสถียร  

5 0 1.0 ผ่าน 

1.4 ความใส่ใจ เข้าอก
เข้าใจ (empathy) 

(1) พนักงานมีความสนใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ 5 0 1.0 ผ่าน 
(2) พนักงานดูแลเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ   4 1 0.8 ผ่าน 

1.5 สิ่งที่สามารถจับต้อง
ได้ (tangible) 
 

(1) รถยนต์เคลื่อนที่นีมี้อุปกรณ์ที่ครบครัน เช่นเดียวกับการไปทําบัตร
ประชาชนที่สํานักงานเขต 

3 2 0.6 ผ่าน 

(2) ภายในรถยนต์บริการทําบัตรประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เหมาะสมต่อการให้บริการ  

5 0 1.0 ผ่าน 

2. คุณภาพระบบ (system quality) 
2.1 ความปลอดภัย 
(privacy) 

(1) มีระบบการจัดเก็บ/ รักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่เชื่อมโยงกับระบบ
ของรัฐบาลคอยกํากับดูแล 

5 0 1.0 ผ่าน 

(2) มีระบบการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจากภายนอก 4 1 0.8 ผ่าน 
(3) ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกนําไปใช้ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยกับผู้ที่ไม่
มีสิทธิ หรือต่อสาธารณะ 

4 1 0.8 ผ่าน 

2.2 ความพร้อมใช้งาน
ของระบบ (system 
availability) 

(1) ระบบบริการทําทะเบียนราษฎร์ของรถยนต์เคลื่อนที่มีเสถียรภาพ และไม่
เกิดการขัดข้องระหว่างการให้บริการ 

5 0 1.0 ผ่าน 

(2) รถยนต์เคลื่อนที่มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา (สามารถใช้งาน
ได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ/ 7 วัน เช่น สามารถเปิดให้บริการ
ได้ถึง 20.00 น. เป็นต้น) 

5 0 1.0 ผ่าน 

(3) รถยนต์เคลื่อนที่ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 5 0 1.0 ผ่าน 
3. การสื่อสารทางการตลาด (market communication) 
3.1 การประชาสัมพันธ์ 
(public relation) 

(1) มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของรถยนต์เคลื่อนที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

4 1 0.8 ผ่าน 

3.2 การโฆษณา 
(advertisement) 

(1) มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ตลอดเวลา (เช่น หนังสอืพิมพ์ 
โทรทัศน์ สื่อออนไลน ์เป็นต้น) 

4 1 0.8 ผ่าน 

(2) มีการโฆษณาที่เจาะกลุ่มผู้ใช้งานโดยเฉพาะ 3 2 0.6 ผ่าน 
ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous variable) 
ความพึงพอใจของลูกค้า (customer Satisfaction) 
1. ความพึงพอใจในตัว
สินค้าและบริการ 
(physical satisfaction) 

(1) มีความพึงพอใจกับทะเบียนราษฎร์ที่ได้รับจากรถยนต์เคลื่อนที่  5 0 1.0 ผ่าน 
(2) มีความพึงพอใจกับมาตรฐานการให้บริการของพนักงาน 4 1 0.8 ผ่าน 
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องค์ประกอบหลัก 
(Main Element)/
องค์ประกอบย่อย 
(Sub Element) 

คําจํากัดความขององค์ประกอบ 
(Definition) 

จํานวนความ
คิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

(ท่าน) 
ค่า 
IOC 

การ
แปล
ผล 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

2. ความพึงพอใจในด้าน
จิตวิทยา (psychological 
satisfaction) 

(1) มีความพึงพอใจที่มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพราะรู้สึกสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูล 

3 2 0.6 ผ่าน 

(2) มีความพึงพอใจในการได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การให้บริการของรถยนต์เคลื่อนที่ ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง 

4 1 0.8 ผ่าน 

ความจงรักภักดีของลูกค้า (customer Loyalty) 
1. การกลับมาใช้บริการซํ้า 
(retention/re – use) 

(1) ในการทําทะเบียนราษฎร์ครั้งถัดไปจะมาใช้บริการรถยนต์เคลื่อนที่นี่อีก 5 0 1.0 ผ่าน 
(2) หากนึกถึงการทําทะเบียนราษฎร์จะนึกถึงรถยนต์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก  5 0 1.0 ผ่าน 

2. การแนะนําหรือบอกต่อ 
(word of mouth) 

(1) ยินดีแนะนําให้เพื่อน ญาติ  คนรู้จัก ให้มาใช้บริการ 5 0 1.0 ผ่าน 

 
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองของความเกี่ยวข้องระหว่างองค์ประกอบกับบริบทของงานวิจัยพบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่านเห็นด้วยกับผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีต่อการใช้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านคุณภาพ
การบริการ คุณภาพระบบ และ ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด สรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจัย 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาข้างต้น ทําให้ได้มาซ่ึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ
รถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ และสามารถสรุปออกมาเป็นโมเดลของงานวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 1 โดยแต่
ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านยอมรับใน 4 
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ได้แก่ สมมติฐานท่ี 1: คุณภาพการบริการส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ 
สมมติฐานท่ี 2: คุณภาพระบบส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ สมมติฐานท่ี 3: การสื่อสารทาง
การตลาดส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใชบ้ริการ และสมมติฐานท่ี 4: ความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลเชิง
บวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริการ โดยปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ คุณภาพระบบ และการการสื่อสาร
ทางการตลาด ท้ัง 3 ปัจจัยร่วมกันส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า ท้ังความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการคือความ
พึงพอใจต่อทะเบียนราษฎร์ท่ีได้รับจากรถยนต์เคลื่อนท่ีหรือความพึงพอใจกับมาตรฐานการให้บริการของพนักงาน และ
ความพึงพอใจในด้านจิตวิทยาคือความพึงพอใจท่ีมีการสื่อสารท่ีหลากหลายช่องทางเพราะรู้สึกสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

Service Quality

System Quality
Customer 
Loyalty

Customer 
Satisfaction

Marketing 
Communication

Retention / Re-use

Word of mouth

Reliability

Responsiveness

Assurance

Empathy

Tangibles

Privacy

System Availability

Advertisement

Public Relation

Psychological 
Satisfaction

Physical 
Satisfaction

H2 H4
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หรือพึงพอใจในการได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการให้บริการของรถยนต์เคลื่อนท่ีให้ท่านทราบอย่าง
ต่อเนื่อง เม่ือผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจก็จะนํามาสู่ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ซ่ึงแสดงออกมาให้รูปแบบของการ
กลับมาใช้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ีนี้ซํ้าเม่ือต้องใช้บริการหรือการแนะนําบอกต่อให้ผู้อ่ืนได้มาลองใช้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ี   

ท้ังนี้ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมาเป็นอันดับแรก กล่าวคือ งานการใช้
บริการรถยนต์เคลื่อนท่ีให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ของสํานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็น
งานบริการของภาครัฐท่ีให้บริการในด้านการทําทะเบียนราษฎร์ต่างๆ แก่ประชาชน ดังนั้น หัวใจสําคัญก็คือการบริการท่ีดี
ของพนักงานนั่นเอง โดยคุณภาพการบริการที่ดีจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วย 
(1) ความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือในภาพลักษณ์ขององค์กร หรือความน่าเชื่อถือของตัวรถยนต์เอง (2) การ
ตอบสนอง พนักงานต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เม่ือผู้ใช้บริการต้องการความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลการใช้งานเบื้องต้นในการทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น และต้องสามารถแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว (3) ความม่ันใจในการใช้บริการก็เป็นสิ่งสําคัญ เราจะต้องสร้างความม่ันใจ
ในกับผู้ใช้บริการ เช่น ทะเบียนราษฎร์ท่ีออกจากรถยนต์เคลื่อนท่ีนี้จะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีเหมือนกับการไปออก
ท่ีสํานักงานเขตทุกประการ หรือแม้แต่อุปกรณ์ท่ีใช้บนรถยนต์จะต้องมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องถ่ายรูปถ่ายออกมาแล้วสี
ไม่ผิดเพ้ียนเหมือนไปทําท่ีสํานักงานเขต ภาพมีความคมชัด เป็นต้น (4) ความใส่ใจ เข้าอกเข้าใจผู้ท่ีมาใช้บริการนั้น 
พนักงานจะต้องมีความสนใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ ดูแลเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ เช่น 
เข้ามาต้อนรับพูดคุยชี้แจงเก่ียวกับข้ันตอนในการใช้บริการทันทีท่ีท่านเข้ามาใช้บริการ เป็นต้น และองค์ประกอบสุดท้ายท่ี
สําคัญไม่ต่างจากองค์ประกอบอ่ืนๆ คือ สิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ เช่น อุปกรณ์บนรถยนต์เคลื่อนท่ีท่ีครบครันเช่นเดียวกับ
การไปท่ีสํานักงานเขตหรือสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ บนรถยนต์เคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990); Lovelock (1996) ท่ีกล่าวว่าคุณภาพการบริการจะ
ประกอบไปด้วย 5 มิติหลัก ได้แก่ (1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) (2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
(reliability) (3) การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) (4) การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า (assurance) และ (5) การ
รู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hoffman and Bateson (2006) กล่าวว่าคุณภาพ
การบริการจะต้องประกอบด้วย (1) ความสมํ่าเสมอ ความพ่ึงพาได้ (2) การตอบสนอง ประกอบด้วย ความเต็มใจท่ีจะ
ให้บริการ ความพร้อมท่ีจะให้บริการและการอุทิศเวลามีการติดต่ออย่างต่อเนื่องปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี (3) ความ
ม่ันคง ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ (4) ความเข้าใจ ประกอบด้วย การเรียนรู้
ผู้ใช้บริการ การให้คําแนะนําและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ และ (5) การสร้างสิ่งจับต้องได้ 
ประกอบด้วย การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมสําหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการนั่นเอง 

ประการต่อมาท่ีส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการมาใช้บริการ คือ ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ ระบบจะต้อง
มีความปลอดภัย กล่าวคือ มีระบบการจัดเก็บ/ รักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่เชื่อมโยงกับระบบของรัฐบาลคอย
กํากับดูแล มีระบบการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจากภายนอก และ ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะไม่ถูก
นําไปใช้ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยกับผู้ท่ีไม่มีสิทธิ หรือต่อสาธารณะ รวมถึงความพร้อมใช้งานของระบบ เช่น รถยนต์
เคลื่อนท่ีมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา สามารถใช้งานได้ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ/ 7 วัน 
นอกจากนั้นจะต้องมีการให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยด้านคุณภาพระบบนั้นได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปทิตตา สัณหภักดี (2550) และ เรวัต แสงสุริยงค์ (2547) ท่ีผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมมาแล้วใน
ตอนต้น ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานเม่ือผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจในการ
ใช้บริการก็จะนํามาซ่ึงความจงรักภักดีต่อไป  

ส่วนประการสุดท้าย คือ การส่ือสารทางการตลาด ท้ังการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา โดยควรจะมีการให้
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ทําให้เป็นท่ีรู้จักเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
หากบริการดี ระบบดี แต่ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ก็ไม่สามารถทําให้ผู้ใช้บริการรู้ได้ว่ามีบริการดีๆ แบบน้ีอยู่ ทําให้
ไม่มีผู้มาใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bovee, Houston & Thill (2015) และ Etzel, Walker & Stanton 
(2007) มองว่าปัจจุบัน “การสื่อสารการตลาด” เป็นสิ่งท่ีจะช่วยในการกระตุ้น จูงใจ เพ่ือสื่อความหมายถ่ายทอดความคิด
ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิ่งอ่ืนได้ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและตัดสินใจซ้ือใน
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ท่ีสุด ดังนั้น การสื่อสารทางการตลาดท่ีดีถึงเป็นอีกหนึ่งประการสําคัญท่ีต้องให้ความสําคัญไม่ต่างจากคุณภาพการบริการ
และคุณภาพระบบ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยนี้เป็นเพียงกรอบแนวคิดการสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อการใช้บริการรถยนต์เคลื่อนท่ี
ให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ ควรนํากรอบแนวคิดท่ีได้นี้ไปทําการศึกษาเชิงปริมาณหรือการศึกษาเชิงประจักษ์ต่อไป เพ่ือ
สามารถเป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้ 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้นําเสนอการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
พัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน 2) เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียนท่ีพัฒนาข้ึน 3) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียนท่ีพัฒนาข้ึน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียน จํานวน 3 คน และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ประเมินความพึงพอใจ จํานวน 40 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ผลการการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ในสถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะใช้เพ่ือเทียบ
โอนผลการเรียน โดยเลือกตามปีหลักสูตรปรับปรุง และวิธีการเทียบโอน ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ การเทียบโอน
กรณีจบ ปวส.หรือปวท. หรือเทียบเท่า การเทียบโอนกรณีจบอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฏ และการเทียบโอนกรณีจบ
ปริญญาตรี ผลการประเมินคุณภาพมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (x̄ =4.44, S.D.=0.55) และผลประเมินความพึงพอใจการใช้
งานระบบเทียบโอนผลการเรียนท่ีพัฒนาข้ึน ในการวิจัยคร้ังนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.53,S.D.=0.66) 
จากผลการประเมินสรุปได้ว่าระบบเทียบโอนผลการเรียน ในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปประยุกต์ใช้
เทียบโอนผลการเรียนได้ และสามารถใช้เพ่ิมความสะดวกในการทํางานให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีได้ดีมากข้ึน 
คําสําคัญ:  ระบบเทียบโอน, ผลการเรียน, สถาบันอุดมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

This study presented the development of equivalent credit transfer system used by higher 
educational institutions (HEIs). The research objectives included 1) to develop the equivalent credit 
transfer system, 2) to evaluate the equivalent credit transfer system, and 3) to measure the user 
satisfaction towards the equivalent credit transfer system. The sample consisted of forty students 
majoring in Business Computer at Kanchanaburi Rajabhat University. And, the data were analyzed 
adopting Mean (x̄) and standard deviation (S.D.). 
 The findings pointed out the development of equivalent credit transfer system in three user 
menus including Request Forms,  Equivalent Credit Transfer, and Print Out, and three administrator 
menus including Forms, Equivalent Credit Transfer, and Data Warehouse. The evaluation of the 
system was reported as high (x̄ = 4.44, S.D. = 0.55) and the overall user satisfaction was shown as 
highest (x̄ = 4.53, S.D. = 0.66). Accordingly, it could be concluded that the developed system could 
provide benefits in terms of user convenience. 
Keywords: Equivalent Credit Transfer System, Academic Record, Higher Education Institutions           
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บทนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 15 กําหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เร่ืองข้อแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีใน การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาไปแล้วนั้น เพ่ือการรักษามาตรฐาน
การศึกษาและการ เทียบโอนผลการเรียนดังกล่าว ทบวงมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การเทียบ โอนผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ขึ้น (หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา เข้าสู่
การศึกษาในระบบ, 2545) 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผล, 2550 ) ซ่ึงจะมีระเบียบและข้อปฏิบัติในการเทียบโอนผลการ
เรียน จึงทําให้เกิดปัญหาในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี เช่น รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะนํามาเทียบโอน
จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันและมีปริมาณเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีขอเทียบ
โอน รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะนํามาพิจารณาเทียบโอนต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับ ตัวอักษร C หรือแต้ม ระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตกระทําได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตร ท่ีรับโอน รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนให้บันทึกผลการเรียนด้วยอักษร T และให้นับหน่วยกิต 
รายวิชา ดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ซ่ึงปกติแล้วอาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่
ละสาขาจะมีหน้าท่ี ทําการแยกกลุ่มนักศึกษาเทียบทีละวิชา จากนั้นนําผลมาเขียนลงในแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสาร ซ่ึง
การเปรียบเทียบรายวิชาว่าสามารถเปรียบเทียบได้หรือไม่ อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องประสานงานกับหลายฝ่าย เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายวิชาเทียบโอนผลการเรียน ซ่ึงการท่ีมีบุคลากรประสานงานการทํางานจํานวนมากหลากหลายแผนก 
และบุคลากรท่ีเป็นอาจารย์ประจํา ทําให้เกิดการปฏิบัติงานน้ันล่าช้าตามไป เนื่องจากอาจารย์มีภาระงาน สอน และ
งานวิจัย อ่ืนๆ  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนําเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือให้มีความ
ถูกต้องและชัดเจนในการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนมากกว่าการใช้เจ้าหน้าท่ี ในการพิจารณา และนักศึกษา
สามารถตรวจสอบรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนผลการเรียน ได้ด้วยตนเองก่อนการย่ืนขอเทียบโอนผลการเรียน และ
สามารถทราบผลการเทยีบโอนผลการเรียนได้ทันที ด้วยการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีสําหรับ
สถาบันอุดมการณ์ศึกษาข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ในสถาบันอุดมศึกษา 
 2. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียนท่ีพัฒนาข้ึน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียนท่ีพัฒนาข้ึน 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 
 1. ขอบเขตการวิจัย 

1.1 ประชากร 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
1.3 ผู้เชี่ยวชาญ 
     ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียนได้แก่อาจารย์ จํานวน 3 คน 
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 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรต้น คือ ระบบเทียบโอนผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 

 2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลประเมินคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญและ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            3.1 ระบบเทียบโอนผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 
            3.2 แบบสอบถามประเมินคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
            3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 
 4. การพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน 
 ผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้แนวคิดตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รูปแบบ SDLC (System Development Life Cycle : SDLC) ดังนี้ 
            4.1 กําหนดปัญหา (Problem Definition) 

ศึกษาปัญหาการเทียบโอนผลการเรียน เช่น รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะนํามาเทียบโอนจะต้องมี 
เนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันและมีปริมาณเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีขอเทียบโอน 
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับ ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 
2.00 หรือเทียบเท่า โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียน กําหนดความต้องการของใช้
เทคโนโลยี เพ่ือนํามาพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน 

4.2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
นําข้อมูลท่ีได้จากการกําหนดปัญหามาวิเคราะห์เพ่ือนําไปออกแบบระบบเทียบโอนผลการเรียน  

วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ วิเคราะห์ลําดับข้ันตอนในการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน วิเคราะห์
กระบวนการทํางานของระบบเทียบโอนผลการเรียน 

4.3 การออกแบบ (Design) 
ขั้นตอนการออกแบบผู้วิจัยได้ออกแบบตามข้ันตอนดังน้ี การทํางานของระบบเทียบโอนผลการเรียน 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ดังนี้ ด้านผู้ใช้งานมี 3 เมนู คือ เมนูคําร้อง เมนูเทียบโอน
หน่วยกิต และเมนูพิมพ์รายงาน ด้านผู้ดูแลระบบมี 3 เมนูหลัก คือ เมนูแบบฟอร์ม เมนูเทียบโอนหน่วยกิต และเมนู
คลังข้อมูล รวมท้ังออกแบบขนาดตัวอักษรที่แสดงผลบนหน้าจอ รวมไปถึงออกแบบขนาดของหน้าจอและสีท่ีใช้ในระบบ
เทียบโอนผลการเรียนให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการAndroid และ iOS ท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 
และออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาตามท่ีได้กล่าวไว้ 

4.4 การพัฒนา (Development) 
ขั้นตอนการพัฒนา ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนโดยใช้เครื่องมือได้แก่ Wamp และ  

Netbean ภาษาท่ีใช้พัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ได้แก่ ภาษา PHP ระบบการจัดการฐานข้อมูลท่ีใช้พัฒนาระบบ
เทียบโอนผลการเรียน ได้แก่ Mysql สร้างระบบเทียบโอนผลการเรียน โดยพัฒนาขั้นตอนท่ีได้วิเคราะห์และออกแบบไว้
ข้างต้น 

4.5 การทดสอบ (Testing) 
ผู้วิจัยได้นําระบบเทียบโอนผลการเรียนท่ีพัฒนาข้ึนทําการทดสอบ 2 ขั้นตอน ขั้นทดลองใช้โดยผู้พัฒนา เป็นการ 

ทดสอบระบบเทียบโอนผลการเรียนทุกเมนู และปรับปรุงแก้ไข และนําไปปรับปรุง ก่อนนําไปใช้งานจริง 
4.6 การติดต้ัง (Install) 
นําระบบเทียบโอนผลการเรียนท่ีผ่านการทดสอบและประเมินคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียนโดยผ่าน 

ผู้เชี่ยวชาญ ติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเพ่ือนําไปเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป ดังแสดงใน    
ภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 หน้าแรกของระบบเทียบโอนผลการเรียน 

 
4.7 การบํารุงรักษา (Maintenance) 
ทําการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องระหว่างท่ีได้ดําเนินการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียน และทําการ 

ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ 
 5. ทดลองใช้ 
 เม่ือพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนเรียบร้อย จากนั้นนําระบบเทียบโอนผลการเรียนไปทําการทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียน จํานวน 3 คน และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงโดยผู้วิจัยได้จัดทํา
คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียนและได้ทําการอบรมการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียนให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการทดลองใช้งานจริง เนื่องจากนักศึกษามีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกัน  
 6. ประเมินผลระบบ 
 หลังจากการทดลองใช้ได้ทําการรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อระบบเทียบโอนผลการเรียนโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีออกแบบไว้ จากนั้นนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติแปลผลต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
 
 1 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ในสถาบันอุดมศึกษา มีรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
 1.1 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนหน้าหลักด้านผู้ใช้งาน มีส่วนประกอบของเมนูดังน้ี เมนูคําร้อง 
เมนูเทียบโอนหน่วยกิต และเมนูพิมพ์รายงาน ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 หน้าหลักด้านผู้ใช้งานของระบบเทียบโอนผลการเรียน 
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 1.2 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ด้านผู้ใช้งาน เมนูคําร้อง เพ่ือกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาท่ี
ต้องการเทียบโอนผลการเรียน ดังแสดงในภาพท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 3 ด้านผู้ใช้งานเมนูคําร้องระบบเทียบโอนผลการเรียน 

 
 1.3 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ด้านผู้ใช้งาน เทียบโอนหน่วยกิต เพ่ือเลือกรายวิชาท่ีต้องการ
เทียบโอนผลการเรียน ซ่ึงวิชาท่ีสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้จะต้องมีเกรดไม่ต่ํากว่า 2.00 ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 ด้านผู้ใช้งานเมนูเทียบโอนหน่วยกิตระบบเทียบโอนผลการเรียน 

 
 1.4 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ด้านผู้ใช้งาน พิมพ์รายงาน เพ่ือแสดงรายการท่ีต้องการเทียบโอน
ผลการเรียน ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 5 ด้านผู้ใช้งานเมนูพิมพ์รายงานระบบเทียบโอนผลการเรียน 
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 1.5 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ด้านผู้ใช้งานแสดงรายวิชาใบคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ดัง
แสดงในภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6 ด้านผู้ใช้งานแสดงรายวิชาใบคําร้องขอระบบเทียบโอนผลการเรียน 

 
 1.6 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนหน้าหลักด้านผู้ดูแลระบบ มีส่วนประกอบของเมนูดังนี้ เมนู
แบบฟอร์ม เมนูเทียบโอนหน่วยกิต และเมนูคลังข้อมูล ของระบบเทียบโอนผลการเรียน ดังแสดงในภาพท่ี 7 
 

 
ภาพท่ี 7 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบเทียบโอนผลการเรียน 

 
 1.7 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนหน้าหลักด้านผู้ดูแลระบบ เมนูแบบฟอร์ม จะมีส่วนประกอบย่อย
คือ คําร้อง และพิมพ์รายงาน ดังแสดงในภาพท่ี 8 
 

 
ภาพท่ี 8 ด้านผู้ดูแลระบบเมนูแบบฟอร์มระบบเทียบโอนผลการเรียน 
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 1.8 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนหน้าหลักด้านผู้ดูแลระบบ เมนูการเทียบโอน จะมีส่วนประกอบ
ย่อยคือ ตรวจสอบการเทียบโอน โดยกดยอมรับสําหรับวิชาท่ีอนุญาตให้เทียบโอนผลการเรียน ดังแสดงในภาพท่ี 9 

 
ภาพท่ี 9 ด้านผู้ดูแลระบบเมนูการเทียบโอนระบบเทียบโอนผลการเรียน 

 
 1.9 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนหน้าหลักด้านผู้ดูแลระบบ เมนูคลังข้อมูล (ข้อมูลรับ – เทียบโอน) 
จะมีส่วนประกอบย่อยคือ คํานําหน้า รหัสหมู่เรียน หลักสูตร สาขาวิชา ชั้นปี ศูนย์การศึกษา รายวิชารับเทียบ ของระบบ
เทียบโอนผลการเรียน ดังแสดงในภาพท่ี 10 

 
ภาพท่ี 10 ด้านผู้ดูแลระบบเมนูคลังข้อมูล (ข้อมูลรับ – เทียบโอน) ระบบเทียบโอนผลการเรียน 

 
 1.10 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน หน้าหลักด้านผู้ดูแลระบบ เมนูคลังข้อมูล (ข้อมูลขอเทียบโอน) 
จะมีส่วนประกอบย่อยคือ รายวิชาขอเทียบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานะการศึกษา และการขอเทียบโอน ของระบบ
เทียบโอนผลการเรียน ดังแสดงในภาพท่ี 11 

 
ภาพท่ี 11 ด้านผู้ดูแลระบบเมนูคลังข้อมูล (ข้อมูลขอเทียบโอน) ระบบเทียบโอนผลการเรียน 
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1.11 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนหน้าหลักด้านผู้ดูแลระบบ เมนูคลังข้อมูล (กําหนดตารางเทียบ
โอน) จะมีส่วนประกอบย่อยคือ กําหนดตารางเทียบโอน สามารถเพ่ิมวิชาท่ีจะให้เทียบโอนผลการเรียน ของระบบเทียบ
โอนผลการเรียน ดังแสดงในภาพท่ี 12 

 
ภาพท่ี 12 ด้านผู้ดูแลระบบเมนูคลังข้อมูล (กําหนดตารางเทียบโอน) ระบบเทียบโอนผลการเรียน 

  
 1.12 ผลการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนหน้าหลักด้านผู้ดูแลระบบ ลงทะเบียนสมาชิกของระบบเทียบ
โอนผลการเรียน ดังแสดงในภาพท่ี 13 
 

 
ภาพท่ี 13 ด้านผู้ดูแลระบบเมนูลงทะเบียนสมาชิก ระบบเทียบโอนผลการเรียน 

 
          2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียน ในสถาบันอุดมศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค จํานวน 3 ท่าน โดยผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
รายการคําถาม ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ 

1. ด้านการออกแบบหน้าจอระบบเทียบโอนผลการเรียน 4.33 0.58 ดีมาก 
2. ด้านความสามารถของระบบเทียบโอนตรงความต้องการของผู้ใช้ 4.67 0.58 ดีมาก 
3. ด้านการทํางานของระบบเทียบโอนผลการเรียน 4.51 0.43 ดีมาก 
4. ด้านการใช้งานของระบบเทียบโอนผลการเรียน 4.33 0.58 ดี 
5. ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบเทียบโอนผลการเรียน 4.40 0.59 ดี 

รวม 4.44 0.55 ดี 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบเทียบโอน
ผลการเรียนมีคุณภาพในการใช้งานอยู่ในระดับดี ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.44 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.55 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 229 |



 3. ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา โดยผลการประเมินแสดง ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียนโดยนักศึกษา 

 
รายการคําถาม ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ 

1. ด้านความสามารถของระบบเทียบโอนตรงตามต้องการผู้ใช้ 4.45 0.67 มาก 
2. ด้านการทํางานของระบบเทียบโอนผลการเรียน 4.62 0.65 มากท่ีสุด 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียน 4.59 0.64 มากท่ีสุด 
4. ด้านการออกแบบหน้าจอของระบบเทียบโอนผลการเรียน 4.53 0.71 มากท่ีสุด 
5. ด้านประโยชน์จากการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียน 4.50 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.66 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียนโดยนักศึกษา พบว่า
ระบบเทียบโอนผลการเรียนท่ีพัฒนาขึ้นนั้นเม่ือกลุ่มตัวอย่างใช้งานแล้วมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซ่ึงมี ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.53 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.66 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนในสถาบันอุดมการณ์ศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 

สําหรับข้ันตอนการพัฒนานั้นผู้วิจัยได้เลือกใช้กระบวนการพฒันาระบบเทียบโอนผลการเรียน ในรูปแบบ SDLC 
(System Development Life Cycle : SDLC) โดยเม่ือพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ของระบบผู้วิจัยจึงนําระบบเทียบโอนผล
การเรียนท่ีพัฒนาข้ึนไปทดสอบคุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน และ ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
เทียบโอนผลการเรียนท่ีพัฒนาข้ึนกับนักศึกษาจํานวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีในการวิจัย
ครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ผลการวิจัย พบว่า ผลการการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ในสถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะใช้เพ่ือเทียบ
โอนผลการเรียน โดยเลือกตามปีหลักสูตรปรับปรุง และวิธีการเทียบโอน ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ การเทียบโอน
กรณีจบ ปวส.หรือปวท. หรือเทียบเท่า การเทียบโอนกรณีจบอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฏ และการเทียบโอนกรณีจบ
ปริญญาตรี ระบบเทียบโอนผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนนั้นได้นําไปประเมินผลโดยแบ่งเป็นส่วนของการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผลการวิจัยพบว่าแอพพลิเคชั่นมีคุณภาพในการใช้งานอยู่ในระดับดี ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 4.44 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.55 และการประเมินความพึงพอใจ โดยนักศึกษา พบว่าระบบเทียบ
โอนท่ีพัฒนาข้ึนนั้นเม่ือกลุ่มตัวอย่างใช้งานแล้วมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงมี ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.53 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.66 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณี ปัญยศ [4] ท่ีทําการพัฒนาระบบเทียบ
โอนรายวิชาด้วยวิธีการกําหนดกฏเกณฑ์แมทซ่ิง กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย และมี
ผลการประเมินคุณภาพของระบบเทียบโอนผลการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี และผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่าระบบท่ีพัฒนาข้ึนมา สามารถท่ีจะช่วยให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี มีหน้าท่ีใน
การเทียบโอนผลการเรียน มีการปฏิบัติงานได้รวดเร็วข้ึนและสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้น้อยลง 
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 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
  จากการวิจัยคร้ังนี้ พบว่าระบบเทียบโอนผลการเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมานั้นยังต้องมีการ ปรับรูปแบบท่ีเหมาะสม
และใช้งานง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น และควรศึกษาหลักสูตรเทียบโอนของที่ อ่ืนเพ่ือทําให้
โปรแกรมมีประสิทธิภาพการทํางานของระบบเทียบโอนผลการเรียนมาข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากรําข้าวหอมนิลของกลุ่มผลิตข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกสูตรคุกก้ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นสูตรพ้ืนฐานในการผลิตคุกก้ีจากรําข้าวหอมนิล 
และศึกษาปริมาณรําข้าวหอมนิลท่ีใช้ในการผลิตคุกกี้  พบว่าคุกกี้สูตรพ้ืนฐานมีส่วนผสมดังนี้ แป้งสาลีอเนกประสงค์  400 
กรัม เนยสด 300 กรัม น้ําตาลไอซ่ิง 200 กรัม ไข่ไก่ 100 กรัม ผงฟู 3 กรัม กลิ่นวานิลา 3 กรัม จากน้ันทําการแปร
ปริมาณรําข้าวหอมนิลร้อยละ 10 15 20 และ 25 ของน้ําหนักแป้งสาลี ในการตรวจสอบคุณภาพคุกกี้รําข้าวหอมนิล 
พบว่า ค่าการแผ่ตัว และความหนาแน่นของคุกกี้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เม่ือใช้ปริมาณรําข้าวหอมนิลท่ี
แตกต่างกัน ส่วนค่า aw และความแข็งของคุกกี้แตกต่างกัน โดยคุกกี้ท่ีใช้รําข้าวหอมนิลร้อยละ 10 ในการทดแทนแป้งสาลีจะ
มีค่าความแข็งมากท่ีสุด และคุกกี้ท่ีผสมรําข้าวหอมนิลเพ่ิมข้ึนจะทําให้ค่าความสว่าง(L*) ของคุกกี้ลดลง และเม่ือทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสผู้ทดสอบจะให้การยอมรับคุกกี้ท่ีใช้รําข้าวหอมนิลร้อยละ 15 ของนํ้าหนักแป้งสาลี มากท่ีสุด  
คําสําคัญ: คุกกี,้ รําข้าวหอมนิล, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, บ้านหนองปิ้งไก่ 
 

ABSTRACT 
 

The development of Homnin rice bran – cookies products of Ban Nong Ping Kai rice mill 
community, Naboakham Sub – District, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province 
had the objective to select the best cookie recipe to use as the referable recipe for the Homnin rice 
bran – cookies products and to study the amount of Homnin rice bran which need to be used in the 
cookies production. The research showed that the referable cookie recipe consists of 400 grams of 
multi-propose flour, 300 grams of butter, 200 grams of icing sugar, 100 grams of eggs, 3 grams of 
baking powder and 3 grams of Vanilla extract. Then were replaced the flour by using Homnin rice 
bran by 10%, 15%, 20% and 25% by weight respectively. The result showed spread ratio and cookies 
density are not different (p>0.05). However, aw and the hardness of cookies are different. The cookies 
which contained 10% of Homnin rice bran for the replacement of wheat flour had the highest 
hardness value. The cookies which contained the higher proportion of  Homnin rice bran would had 
the lower brightness value (L*). The conclusion, 15% of Homnin rice bran gave the highest satisfaction 
score in the quality test.  
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บทนํา 
 
 กลุ่มผลิตข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิต
ข้าวหอมนิลเพ่ือจําหน่าย  โดยทําการแปรรูปเป็นข้าวสารและข้าวกล้อง จากกระบวนการผลิตดังกล่าวมีสิ่งเหลือจาก
กระบวนการผลิตหลายชนิดท่ีกลุ่มผลิตข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ยังไม่ได้นํา
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ใช้ประโยชน์ เช่น แกลบ จมูกข้าว รําข้าว เป็นต้น  รําข้าวหอมนิลเป็นส่วนท่ีมีประโยชน์ โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ 
โปรตีน (protein) มีร้อยละ 13.2-17.3 ไขมัน (fat) มีร้อยละ 17.0-22.9 เส้นใย (fiber) มีร้อยละ 9.5-13.2 (เมธาวินี, 
2553) รําข้าวหอมนิลมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง และเม่ือนํามาสกัดเป็นน้ํามันจะมีสารต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์มากมาย เช่น วิตามินอี ในกลุ่มโทโคฟีรอลประมาณ ร้อยละ 19-40 และกลุ่มโทโคไตรอีนอล ร้อยละ 51-81 
และโอรีซานอล (Oryzanol) ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีถึง 6 เท่า
(สุพัฒน์, 2556)  ช่วยลดความสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ และยังมีคุณสมบัติทางชีวภาพ(biological 
effects) เช่น เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหาร และช่วยลดอาการ
ผิดปกติในสตรีท่ีกําลังจะหมดประจําเดือน เป็นต้น (ศลิษา, 2546) โดยเฉพาะรําข้าวหอมนิลนั้นเป็นรําข้าวท่ีมีสีซ่ึงมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระท่ีสําคัญ คือ แอนโทไซยานิน โดยพบในปริมาณสูงเนื่องจากเป็นสารหลักท่ีให้สี สารเหล่านี้สามารถช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ช่วยบํารุงร่างกาย ลดการอักเสบท่ีผิวหนัง ช่วยลดร้ิวรอยและชะลอความแก่ (มะลิ 
และคณะ, 2559) ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ลดระดับคอเลสเตอรอล ยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  เป็นต้น 
นอกจากนี้ในรําข้าวยังมีวิตามินและแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบ ซ่ึงพบมากบริเวณเย่ือหุ้มเมล็ดและในเอมบริโอ โดยวิตามินท่ี
พบมากคือ วิตามินบี ส่วนแร่ธาตุท่ีพบมากคือ ฟอสฟอรัส ซ่ึงมีมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณแร่ธาตุท้ังหมด  จาก
ประโยชน์ดังกล่าวคณะผู้วิจัยและกลุ่มผลิตข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรจึงได้ทํา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากรําข้าวหอมนิล เป็นผลิตภัณฑ์คุกกี้จากรําข้าวหอมนิลซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ง่าย 
ชุมชนสามารถผลิตเองได้ และคุกกี้เป็นผลิตภัณฑ์  เบเกอรีท่ีได้รับความนิยมในการบริโภค ใช้เป็นขนมและของฝาก ใช้ใน
การจัดเลี้ยงในงาน และใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาโดยคัดเลือกสูตรคุกก้ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นสูตรพ้ืนฐานในการผลิตคุกกี้จากรําข้าวหอมนิล และศึกษาปริมาณรําข้าวหอมนิลท่ีนํามาทดแทนแป้งสาลีในการผลิต
คุกกี้ ซ่ึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรําข้าวหอมนิล เพ่ือให้กลุ่มผลิตข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ 
สามารถผลิตจําหน่ายเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึน ซ่ึงจะทําให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนได้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือคัดเลือกสูตรคุกกี้ท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นสูตรพื้นฐานในการผลิตคุกกี้จากรําข้าวหอมนิล 
2. เพ่ือศึกษาปริมาณรําข้าวหอมนิลท่ีนํามาทดแทนแป้งสาลีในการผลิตคุกกี้ 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

1. ศึกษาคัดเลือกสูตรคุกกี้ท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นสูตรพ้ืนฐานในการผลิตคุกกี้จากราํข้าวหอมนิล รวบรวมสูตร
คุกกี้จากหนังสือ ตําราทําผลิตภัณฑ์ขนมอบ อินเทอร์เน็ต และงานวิจัยต่างๆ  มาท้ังหมด 4 สูตร ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 สูตรการผลิตคุกกี้ 
 

ส่วนผสม(กรัม) สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4 
แป้งสาลีอเนกประสงค ์ 500 400 500 200 

เนยสด 275 300 200 100 
เนยขาว 100 - 200 - 

น้ําตาลทราย 250 200(ไอซ่ิง) 350 100 
ไข่ไก่ 120 100 100 40 
เกลือ 0.5 - - 1.5 
ผงฟู 25 3 3.5 3.4 

กลิ่นวานิลา 20 3 - 1.5 
หมายเหตุ: สูตรที่ 1 ได้จาก วิภาวัน (2549) สูตรที่ 2 ได้จาก วัฒนี (2544) สูตรที่ 3 ได้จาก รุจิรัศม์ (ม.ป.ป) สูตรที่ 4 ได้จาก ทิวาวรรณ และคณะ (2551) 
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ทําการผลิตคุกกี้ท้ัง 4 สูตร โดยร่อนแป้ง ผงฟู เกลือ รวมกัน 2 คร้ัง  แล้วตีเนยกับน้ําตาลทรายจนน้ําตาลละลาย
(ขึ้นขาว) ใส่ไข่ ตีด้วยความเร็วสูง ใส่แป้งท่ีพักไว้ ตีด้วยความเร็วตํ่า ใส่กลิ่นวนิลา ผสมให้เข้ากัน นําออกจากเคร่ือง นําไป
หยอดลงถาดท่ีทาเนยขาว นําเข้าอบ 180 องศาเซลเซียส จนสุก ประมาณ 15-20 นาที แซะคุกกี้ออกจากถาด ท้ิงให้เย็น 
บรรจุใส่ถุงพลาสติก หลังจากนั้นนําคุกกี้ท้ัง 4 สูตร มาทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบท้ังหมด 15 คน ให้
คะแนนความชอบในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม โดยใช้วิธี  9-Points Hedonic Scale 
จากน้ันนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลโดยใช้แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ใน
การวิเคราะห์ผล ทําการทดลอง 3 ซํ้า และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan new multiple 
range test (DMRT) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เพ่ือคัดเลือกสูตรคุกกี้ท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นสูตรพ้ืนฐานในการผลิตคุกกี้จาก
รําข้าวหอมนิลต่อไป 

2. ศึกษาปริมาณรําข้าวหอมนิลท่ีนํามาทดแทนแป้งสาลีในการผลิตคุกกี้ 
 ทําการผลิตคุกกี้จากรําข้าวหอมนิลโดยใช้คุกก้ีสูตรพ้ืนฐานท่ีได้จากการศึกษาในข้อ 1. นํารําข้าวหอมนิลจาก
กลุ่มผลิตข้าวชุมชนหนองปิ้งไก่มาทําความสะอาด ร่อนผ่านตะแกรง แล้วนึ่งนาน 15 นาที จากน้ันนํามาแปรปริมาณ     
รําข้าวหอมนิลร้อยละ 10 15 20 และ 25 โดยน้ําหนักของแป้งสาลี แล้วทําการผลิตคุกกี้ตามวิธีท่ีกล่าวไว้ข้างต้น และทํา
การตรวจสอบคุณภาพคุกกี้ท่ีผลิตได้ดังต่อไปนี้ 
  1)  ค่า aw โดยใช้เครื่องวัดปริมาณนํ้าอิสระในอาหาร ย่ีห้อ AquaLab รุ่น Series 3 TE ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2)  ค่าสี L* a* และ b*  โดยใช้เครื่องวัดสี ย่ีห้อ Hunter Lab รุ่น ColorFlex  ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

3)  ค่าการแผ่ตัว โดยวัดความกว้าง และความหนา ณ ตําแหน่งจุดศูนย์กลางของคกุกี้ด้วยเวอร์เนีย  
คาลิเปอร์ จากนั้นคํานวณค่าการแผ่ตัว โดยนําความกว้างหารด้วยความหนาของคุกกี้ ทําการทดลอง 3 ซํ้า วัดคา่ซํ้าละ 6 
ตัวอย่าง (ศศิวิมล, 2552) 

4)  ความหนาแน่นของคุกกี้ สามารถวัดได้โดยชั่งน้ําหนักของคุกกี้จากนั้นนําคุกกี้นั้นไปหาปริมาตร 
โดยการแทนท่ีด้วยเมล็ดข้าวฟ่าง คํานวณความหนาแน่นโดยนําน้ําหนักของคุกกี้หารด้วยปริมาตรท่ีวัดได้ ทําการทดลอง 3 
ซํ้า วัดค่าซํ้าละ 6 ตัวอย่าง (ศศิวิมล, 2552) 

5)  ความแข็งโดยใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส ย่ีห้อ Brookfield รุ่น CT3 10K ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ใช้หัว Probe แบบ Cylinder Probe (Part TA 44 (4 mm) ทําด้วย stainless steel) การตั้งสภาวะการทํางานของ
เครื่องในการวัดแรงกด (Compression Test) มีดังนี้ Probe speed ก่อนวัด(Pre Test) 2 มิลลิเมตรต่อวินาที ขณะวัด
(Test) 2 มิลลิเมตรต่อวินาที และหลังวัด (Post Test) 10 มิลลิเมตรต่อวินาที สําหรับคุกกี้ท่ีวางอยู่บนแท่นขนาด 4x8x2 เซนติเมตร 

6)  ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบท้ังหมด 15 คน ให้คะแนนความชอบในคุณลักษณะ 
ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม โดยใช้วิธี  9-Points Hedonic Scale 

จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผล โดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely Randomized  
Design (CRD) สําหรับข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพข้อ 1-5  ส่วนข้อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัสใช้แผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ในการวิเคราะห์ผล ทําการทดลอง 3 ซํ้า และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan new multiple range test (DMRT) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เพ่ือคัดเลือกสูตรท่ี
ผู้บริโภคยอมรับมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
 

1. การคัดเลือกสูตรคุกก้ีที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นสูตรพ้ืนฐานในการผลิตคุกก้ีจากรําข้าวหอมนิล 
 รวบรวมสูตรจากหนังสือ ตําราทําผลิตภัณฑ์ขนมอบ อินเทอร์เน็ต และงานวิจัยต่างๆ   มาท้ังหมด 4 สูตร แล้วทําการ
ผลิตคุกกี้  และทดสอบทางประสาทสัมผัสได้ผลการทดลองดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของคุกกี้สูตรมาตรฐาน 4 สูตร 
 

สูตรท่ี 
คุณลักษณะท่ีทดสอบ 

สี กล่ินns รสชาติns เนื้อสัมผัส ความชอบรวมns 

1 6.89a±1.24 6.48±1.37 6.30±1.47 6.08a±1.19 6.42±1.03 
2 7.00a±1.24 6.50±1.32 6.22±1.41 6.10a±1.61 6.50±1.40 
3 6.28b±1.14 6.34±1.28 6.00±1.53 5.46b±1.52 6.12±1.28 
4 6.82a±1.22 6.62±1.29 6.40±1.59 5.52b±1.78 6.52±1.32 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวต้ังท่ีต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
              ns หมายถึง ตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

    สูตรท่ี 1 ได้จาก วิภาวัน (2549)     สูตรท่ี 2 ได้จาก วัฒนี (2544) 
    สูตรท่ี 3 ได้จาก รุจิรัศม์ (ม.ป.ป.)     สูตรท่ี 4 ได้จาก ทิวาวรรณ และคณะ (2551) 

  
 จากตารางท่ี 2 พบว่าคุกกี้สูตรท่ี 2 ของวัฒนี (2544) จะได้รับคะแนนการยอมรับทางด้านสี เนื้อสัมผัสสูงท่ีสุด 
แต่ไม่แตกต่างจากสูตรท่ี 1 ของวิภาวัน (2549) ส่วนคะแนนทางด้านกลิ่น รสชาติ และความชอบรวมไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ(p>0.05) ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกสูตรท่ี 2 มาเป็นสูตรพ้ืนฐานในการผลิตคุกกี้จากรําข้าวหอมนิลต่อไป 
 

2. ศึกษาปริมาณรําข้าวหอมนิลที่นํามาทดแทนแป้งสาลีในการผลิตคุกก้ี 
ทําการผลิตคุกก้ีจากรําข้าวหอมนิลโดยใช้คุกกี้สูตรพ้ืนฐานท่ีได้จากการศึกษาในข้อ 1 คือสูตร 2 ของวัฒนี 

(2544) แล้วทําการแปรปริมาณรําข้าวหอมนิลร้อยละ 10 15 20 และ 25 โดยน้ําหนักแป้งสาลี ทําการผลิตคุกกี้ตามวิธีท่ี
กล่าวไว้ข้างต้น และทําการตรวจสอบคุณภาพคุกกี้ท่ีผลิตได้  ได้ผลการทดลองดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ค่า aw  ค่าการแผ่ตัว ความหนาแน่น ความแข็งของคุกก้ีท่ีใช้รําข้าวหอมนิลปริมาณต่างๆ 
 

ปริมาณรําข้าว
หอมนิล 
(ร้อยละ) 

aw ค่าการแผ่ตัวns ความหนาแน่นของ
คุกก้ีns 

ความแข็ง 
(นิวตัน) 

10 0.124a+0.001 2.88+0.66 0.43+0.14 40.16a+3.25 
15 0.120a+0.005 2.69+0.40 0.45+0.09 27.99b+3.28 
20 0.130a+0.007 3.01+0.32 0.41+0.02 27.84b+1.38 
25 0.103b+0.009 2.82+0.39 0.42+0.07 26.27b+1.56 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวต้ังท่ีต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)    
              ns หมายถึง ตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 จากตารางท่ี 3  พบว่า ค่าการแผ่ตัว และความหนาแน่นของคุกกี้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเม่ือใช้ปริมาณ
รําข้าวหอมนิลท่ีแตกต่างกัน แต่จะมีผลต่อค่า aw โดยท่ีการเพ่ิมปริมาณรําข้าวหอมนิลร้อยละ 25 ทําให้ค่า aw ลดลงอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ในส่วนค่าความแข็งของคุกกี้แตกต่างกันเม่ือพิจารณาคุกกี้ท่ีใช้รําข้าวหอมนิลร้อยละ 10 ในการ
ทดแทนแป้งสาลีจะมีค่าความแข็งมากท่ีสุดแตกต่างกับการใช้รําข้าวหอมนิลร้อยละ 15 20 และ 25 และเมื่อทําการวัดค่า
สีของคุกกี้ได้ผลดังดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  ค่าสขีองของคุกกี้ท่ีใช้รําข้าวหอมนิลปริมาณต่างๆ 
 

ปริมาณรําข้าวหอมนิล 
(ร้อยละ) 

ค่าสี 
L*  a* b* 

10 34.37a+0.04 5.79b+0.07 8.56a+0.15 
15 29.68b+0.07 6.58a+0.10 8.25ab+0.07 
20 28.89c+0.03 6.46a+0.06 7.12bc+0.08 
25 23.36d+0.19 4.81c+0.27 6.16c+0.10 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวต้ังท่ีต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
              ns หมายถึง ตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
  
 จากตารางท่ี 4 ค่าสีของคุกกี้ท่ีแปรปริมาณรําข้าวหอมนิลแตกต่างกันมีผลทําให้ค่าสีของคุกกี้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) โดยคุกกี้ท่ีผสมรําข้าวหอมนิลเพ่ิมข้ึนจะทําให้ค่าความสว่าง(L*) ของคุกกี้ลดลง หมายถึงคุกกี้มีความ
เข้มของสีดําเพิ่มขึ้น และเม่ือพิจารณาค่า a* หมายถึงคุกกี้มีสีแดงเพิ่มข้ึนเม่ือมีการใส่รําข้าวหอมนิลถึงระดับร้อยละ 20 
และมีสีแดงลดลงเม่ือเพ่ิมรําข้าวหอมนิลถึงระดับร้อยละ 25  และ b* หมายถึงคุกกี้มีเหลืองลดลงเม่ือมีการเพิ่มรําข้าว
หอมนิล ดังนั้นการแปรปริมาณรําข้าวหอมนิลแตกต่างกันจึงมีผลทําให้ค่าสีของคุกกี้แตกต่างกัน และเม่ือนําคุกกี้ไป
ทดสอบทางประสาทสัมผัสได้ข้อมูลแสดงดังตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ท่ีใช้รําข้าวหอมนิลปริมาณต่างๆ 
 
ปริมาณรําข้าว

หอมนิล 
(ร้อยละ) 

คุณลักษณะท่ีทดสอบ 

สีns กล่ินns รสชาติ เนื้อสัมผัสns ความชอบรวมns 

10 5.95±1.73 6.80±0.95 6.10ab±1.37 5.85±1.66 6.60±1.66 
15 5.30±1.65 6.75±1.61 6.60a±0.80 6.35±1.46 6.45±1.41 
20 5.65±1.78 6.55±1.39 5.80ab±1.23 5.45±1.31 6.15±1.84 
25 5.95±1.70 6.95±1.66 5.40b±1.49 5.77±1.60 6.55±1.57 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวต้ังท่ีต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)    
              ns หมายถึง ตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 ตารางที่ 5 พบว่าคุกกี้ท่ีใช้ปริมาณรําข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 10 15 20 และ 25 โดยน้ําหนักแป้ง
สาลี ให้ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบรวมท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ(p>0.05) แต่
ในด้านรสชาติ พบว่า ผู้ทดสอบให้ความชอบท่ีแตกต่างกัน โดยสูตรคุกกี้ท่ีใช้ปริมาณรําข้าวหอมนิลท่ีร้อยละ 15 ผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบมากในด้านรสชาติสูงกว่าปริมาณอ่ืน ดังนั้นเม่ือพิจารณาคุณภาพของคุกก้ีท่ีใช้ปริมาณรําข้าวหอมนิล
ทดแทนแป้งสาลีในปริมาณต่างๆ กันแล้ว สรุปได้ว่าการใช้รําข้าวหอมนิลปริมาณร้อยละ 15 จะได้คุกกี้ท่ีผู้ทดสอบยอมรับ
มากท่ีสุด  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1. จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากรําข้าวหอมนิล โดยคัดเลือกสูตรคุกกี้ท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นสูตรพ้ืนฐาน
พบว่าคุกกี้สูตรท่ี 2 ของวัฒนี (2544) จะได้รับคะแนนการยอมรับทางด้านสี เนื้อสัมผัสสูงท่ีสุด แต่ไม่แตกต่างจากสูตรท่ี 1 
ของวิภาวัน (2549) แต่เม่ือพิจารณาจากส่วนผสมแล้วสูตรของวัฒนี (2544) พบว่ามีการใช้สัดส่วนของส่วนผสมอ่ืนๆ ท่ี
แตกต่างจากสูตรอ่ืน ดังนั้นสูตรท่ี 2 จึงเป็นสูตรท่ีลงตัวจนทําให้ได้คุกกี้ท่ีผู้ทดสอบชอบมากกว่าสูตรอ่ืน โดยส่วนผสมของ
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สูตรท่ี 2 มีดังต่อไปน้ี แป้งสาลีอเนกประสงค์  400 กรัม เนยสด 300 กรัม น้ําตาลไอซ่ิง 200 กรัม ไข่ไก่ 100 กรัม ผงฟู             
3 กรัม และกลิ่นวานิลา 3 กรัม  

2. นําสูตรท่ี 2 ของวัฒนี (2544)  เป็นสูตรพ้ืนฐานในการผลิตคุกกี้จากรําข้าวหอมนิล ทําการแปรปริมาณรําข้าว
หอมนิลร้อยละ 10 15 20 และ 25 ของน้ําหนักแป้งสาลี แล้วทําการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า ค่าการแผ่ตัว และความ
หนาแน่นของคุกกี้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเม่ือใช้ปริมาณรําข้าวหอมนิลท่ีแตกต่างกัน แต่จะมีผลทําให้ค่า aw ความ
แข็งของคุกก้ีแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาคุกก้ีท่ีใช้รําข้าวหอมนิลร้อยละ 10 ในการทดแทนแป้งสาลีจะมีค่าความแข็งมาก
ท่ีสุดแตกต่างกับการใช้รําข้าวหอมนิลร้อยละ 15 20 และ 25 ซ่ึงการใช้รําข้าวหอมนิลในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลทําให้ค่า
ความแข็งของคุกก้ีลดลง เนื่องจากรําข้าวหอมนิลท่ีใส่ทดแทนแป้งสาลีจะมีผลทําให้เนื้อสัมผัสของคุกก้ีร่วน เปราะ และ
แตกได้ง่ายข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอริสรา และอรอุมาส (2550) ท่ีพบว่าค่าแรงกดของคุกกี้ข้าวหอมนิลท่ีร้อยละ
การทดแทนข้าวหอมนิลท่ี 0 มีค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์คุกกี้สูตรท่ีทดแทนแป้งข้าวหอมนิลร้อยละ 50 เนื่องจากแป้งสาลีมี
ค่าอะไมโลสสูงกว่าแป้งข้าวหอมนิลจึงมีผลทําให้โครงร่างแหของแป้งสาลียึดเกาะกันแน่น คุกกี้ท่ีได้ในสูตรมาตรฐานจึงมีค่า
สูงกว่าคุกกี้ท่ีทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมนิลร้อยละ 50 และเม่ือพิจารณาค่าสีของคุกกี้จากข้าวหอมนิล พบว่า คุกกี้ท่ีผสมรํา
ข้าวหอมนิลเพ่ิมขึ้นจะทําให้ค่าความสว่าง(L*) ของคุกกี้ลดลง ท้ังนี้เนื่องจากในรําข้าวหอมนิลมีรงควัตถุท่ีทําให้เกิดสีม่วง 
คือ แอนโทไซยานิน  และในการอบคุกก้ีจะเกิดสีน้ําตาลของคุกก้ีซ่ึงเป็นปฏิกิริยาสีน้ําตาลโดยไม่ใช้เอนไซม์เป็นปฏิกิริยา
ของกรดอะมิโนและโปรตีนท่ีมีต่อน้ําตาลรีดิวส์ท่ีมีหมู่คาร์บอนิลอิสระซ่ึงในคุกกี้มีองค์ประกอบของสารท้ังสองชนิดอยู่
(อริสรา และ อรอุมาส, 2550) จึงทําให้คุกกี้มีสีคล้ําเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของรําข้าวหอมนิล และเมื่อทดสอบทางประสาท
สัมผัสคุกกี้ท่ีใช้รําข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีในปริมาณต่างๆ พบว่าความชอบด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบรวม
ท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนในด้านรสชาติผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบคุกกี้ท่ีใช้รําข้าวหอมนิลในปริมาณร้อยละ 15 
มากกว่าปริมาณอ่ืน โดยคะแนนมีแนวโน้มท่ีลดลงเมื่อเพ่ิมปริมาณรําข้าวหอมนิล ท้ังนี้เนื่องจากผู้ทดสอบรู้สึกสากลิ้น เม่ือ
มีปริมาณรําข้าวหอมนิลท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ผลิตภัณฑ์คุกกี้จากรําข้าวหอมนิลควรเพิ่มคุณค่าและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่ม ถั่ว งา หรือ
วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 

2. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรําข้าวหอมนิล เพ่ิมเติม เช่น ชา หรือการสกัดน้ํามัน 
เป็นต้น 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
ทิวาวรรณ วิลามาศ นฤมล บุญช่วย และนภมณี มงคลประเสริฐ. (2551). การทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งข้าวโอ๊ต 

ในคุกกี้เนยเพ่ือลดการหืน. วารสารการเกษตรราชภัฏ, 7(2),  39-48. 
มะลิ นาชัยสินธ์ุ, สุมินทร์ญา ทีทา, กลยุทธ ดีจริง, ธนชัย พลเคน และวนิดา ผาระนัด. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมโภชนาการก่ึงสําเร็จรูปท่ีมีสารแอนโธไซยานินสูงเพื่อสุขภาพ 
สําหรับผู้สูงอายุ. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

เมธาวินี ประดิษฐ์. (2553). การพัฒนาผลผลิตและคุณภาพน้ํามันรําข้าวท่ีผลิตโดยเครื่องสกรูเพรส. วิทยานิพนธ์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

รุจิรัศม์ มุลตรี. (ม.ป.ป.). รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกก้ีผักลดไขมัน. อุบลราชธานี: คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 

วัฒนี บุญวิทยา. (2544). เทคโนโลยีขนมอบ. ปทุมธานี: สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
วิภาวัน จุลยา. (2549). การพัฒนาคุกก้ีข้าวกล้องเสริมใยอาหารและโปรตีน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 238 |



ศลิษา โชคเหมาะ. (2546). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแกมมาโอไรซานอลในรําข้าวและผลของปริมาณแกมมา 
โอไรซานอลต่อการเปลี่ยนแปลงค่ากรดของน้ํามันรําข้าว. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

ศศิวิมล บุญย่ิง. (2552). สมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งสาคูและการใช้แป้งสาคูทดแทนแป้งสาลีในคุกก้ี.  
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุพัฒน์ พงษ์ไทย. (2556). การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากราข้าวหอมนิลและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู.  
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อริสรา รอดมุ้ย และอรอุมา จิตรวโรภาส. (2550). การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน.  
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 3(1), 37-43. 
 

 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 239 |



การจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
Pest Management in Paddy Field of Farmer in Don Chedi Sub-district, 

Phanom Thuan District, Kanchanaburi Province. 
สมหญิง ทับทิมศรี 

นักศึกษาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Somying Tabtimsri 

Master of Education Program in Agriculture Studies Sukhothai Thammathirat Open University 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) องค์ความรู้
และการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร และ (3) ปัญหาและข้อเสนอของเกษตรกรในการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว 
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 239 ราย จากประชากร 595 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคดิเป็นร้อยละ 54.8 มีอายุอยู่ในช่วง 51 – 60 ปี ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการทํานาอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี รายได้ของครัวเรือนอยู่ระหว่าง 
100,001-200,000 บาทต่อปี มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,014.28 บาทต่อไร่ ในฤดูนาปีส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกข้าวพันธ์ุ
สุพรรณบุรี1  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีถือครองอยู่ระหว่าง 11 – 20 ไร่ มีการใช้แรงงานท้ังในครัวเรือนและแรงงานจ้างระหว่าง 1 – 2 
คน ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.และใช้เป็นแหล่งเงินกู้ยืมหลัก ศัตรูพืชท่ีเกษตรกรพบในนาข้าวท่ี
สําคัญ ได้แก่ โรคถอดฝักดาบ หนอนกอข้าว นก และหญ้าข้าวนก มีการเลือกใช้สารเคมีในการกําจัดมากท่ีสุด ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการจัดการศัตรูข้าวแต่ละประเภท ได้แก่ โรคข้าว แมลงศัตรูข้าว และวัชพืชในนาข้าว เท่ากับ 20.30, 53.97 และ 
337.56 บาทต่อไร่ ตามลําดับ เจ้าหน้าท่ีของรัฐนับว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เกษตรกรได้รับมากท่ีสุด การจัดการ
ศัตรูพืชในนาข้าวพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการสํารวจศัตรูพืชในนาข้าวก่อนตัดสินใจเลือกใช้วิธีการควบคุมและกําจัด แต่
วิธีการท่ีเกษตรกรเลือกใช้นั้น คือ สารเคมีซ่ึงไม่สามารถควบคุมและกําจัดศัตรูพืชในนาข้าวได้ โดยเกษตรกรยังขาดความรู้
ในการจัดการศัตรูพืชโดยเฉพาะการจําแนกชนิดศัตรูพืชและวิธีการจัดการศัตรูพืชท่ีถูกต้อง ท้ังนี้เกษตรกรได้เสนอความ
ต้องการด้านความรู้และวิธีการท่ีสามารถควบคุมและกําจัดศัตรูพืชในนาข้าว ดังนั้น แนวทางการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว
ท่ีจะประสบความสําเร็จควรได้จากรูปแบบการจัดการศัตรูพืชโดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าท่ี 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอ่ืนได้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
คําสําคัญ:  ข้าว, การจัดการศัตรูพืช, โรคข้าว, วัชพืช, เกษตรกรในตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ABSTRACT 

 This research aimed to investigate (1) the economic and social conditions of the famers, (2) 
knowledge and pest management strategies in paddy field, and (3) problems and proposals of 
farmers for pest management of the registered famers (2014) in Don Chedi sub-district, Phanom 
Thuan district, Kanchanaburi province. The samples were randomly collected from 239 in total of 595 
farmers. This study was survey research. The data were collected via an interview form and analysed 
in term of frequency, percentage, minimum, maximum, average, and standard deviation. 
 The result showed that the farmers 54.8% of them were female more than male aged 
between 51-60 years old. Most of the farmer possesed elementary education who had experienced 
in paddy field for 21-30 years and had average income range of 100,001 to 200,000 baht/year. The 
farmers grew rice stain “Suphanburi 1” on the field with appoximately 4,014.28 baht/rai in the cost. 
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The tenure area was 11-20 rai. The average household labor and labor force were around 1-2 
persons. The famers used bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives for financial support in 
term of loan money. Pests found in paddy fields included of bakanae disease, stem borer, birds and 
barnyard grass. Farmers opted out the most disposable chemicals. Average cost of rice pest 
management include of rice disease, insect pests and weeds in paddy fields were 20.30, 53.97 and 
337.56 baht/rai, respectively. Government officials were the most informed source of information. 
Before deciding to use the control and eliminate, most farmers survey pests in paddy fields of pest 
management, but how farmers used by chemical. The method couldn’t control and eliminate pests 
in paddy fields. The farmer had no knowledge of pest management in the pest classification and the 
correct pest management. Therefore, farmers proposed knowledge require and the correct pest 
management method. Guidelines for pest management in paddy fields to be successful, should be 
pest management model emphasized on the participation of farmers and officials. This model to be 
for other communities could be a guideline. 
Keywords: Rice, Pest Management, Rice Disease, Weed, Farmers in Don Chedi District, Phanom Thuan 
District, Kanchanaburi 

บทนํา 

 การทํานาเป็นอาชีพท่ีอยู่คู่คนไทยมานาน ในอดีตมีการทํานาเพ่ือการยังชีพผลผลิตข้าวมีเพียงพอสําหรับบริโภค
ภายในครัวเรือน แต่ในปัจจุบันเกษตรกรได้หันมาทํานาเพ่ือการค้ามากข้ึนเนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยท้ัง
ประเทศ และมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วยคุณภาพของข้าวไทยเป็นท่ียอมรับของชาวต่างชาติ ในปี 2557 
สามารถส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ปริมาณ 10.96 ล้านตันข้าวสาร (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2560) ผลผลิต
ข้าวท่ีมีคุณภาพส่วนหนึ่งมาจากการจัดการผลิตข้าวท่ีดี ศัตรูพืชในนาข้าวเป็นปัญหาสําคัญต่อการทํานา (กรมการข้าว, 
2554) ซ่ึงได้แก่ โรค แมลง สัตว์ และวัชพืช ล้วนสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตข้าวอย่างมาก และเกษตรกรไม่สามารถ
ควบคุมการระบาดในแปลงนาของตนได้ ทําให้เป็นสาเหตุก่อให้เกิดสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงของศัตรูพืชในนา
ข้าว ประกอบด้วย 2  ปัจจัย กล่าวคือ ปัจจัยภายนอกของเกษตรกร ได้แก่ สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเติบโตของ
ศัตรูพืชในนาข้าวชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศนาข้าว การผลิตและ
จําหน่ายสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชในนาข้าวท่ีด้อยคุณภาพ การปรับตัวของศัตรูพืชในนาข้าว เป็นต้น และปัจจัย
ภายในของเกษตรกร ได้แก่ การทํานาต่อเนื่องไม่พักดิน ทําให้โรคแมลงเกิดการสะสม การขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
ศัตรูพืชในนาข้าว และวิธีป้องกันกําจัดท่ีถูกต้อง ทําให้ใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชในนาข้าวท่ีไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
 ในพ้ืนท่ีตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรมีอาชีพทํานาเป็นหลักมีพ้ืนท่ีทํานา 
8,056 ไร่ (สํานักงานเกษตรอําเภอพนมทวน, 2557) ใช้น้ําจากระบบชลประทาน มีการทํานาได้ปีละ 2 ครั้ง และพบว่า
เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว เม่ือปี 2552 พบการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล (สํานักงาน
เกษตรอําเภอพนมทวน, 2557) และเม่ือสังเกตแปลงนาของเกษตรกรในฤดูการทํานาพ้ืนท่ีตําบลดอนเจดีย์จะพบศัตรูพืช
ชนิดต่างๆ ท้ังโรคข้าว แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว และวัชพืชในนาข้าว เม่ือช่วงเดือนกันยายน 2557 ทางสํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีมีการแจ้งเตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาข้าว และโรคไหม้ในข้าว (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี, 2557) เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงท่ีเกษตรกรทํานาปี เพ่ือเป็นการให้เกษตรกรได้
เตรียมความพร้อมและมีการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวได้อย่างถูกวิธี แต่พิจารณาแล้วเม่ือมีการแจ้งเตือนการระบาดของ
ศัตรูพืชในนาข้าวชนิดต่างๆ ยังพบว่าเกษตรกรยังประสบปัญหากับการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว ท้ังในเรื่องความรู้ วิธีการ
จัดการศัตรูพืชในนาข้าวท่ีถูกต้อง 
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร เนื่องจากการเข้าทําลายของศัตรูพืชมี
ผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร จึงทําการศึกษาการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรตําบลดอนเจดีย์ อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็นข้อมูลและกําหนดแนวทางการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรให้ถูกต้อง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 2. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้และการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอของเกษตรกรในการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน ปี 2557 
จํานวน 595 ราย (สํานักงานเกษตรอําเภอพนมทวน, 2557)   
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยมีการกําหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
      1.2.1 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamanae,1973 ดังน้ี 

     n =   N  
              1  + N ( e )2 

      e   คือ ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง 
      N   คือ   ขนาดของประชากร 
      n   คือ   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

    n =   595  
             1  + 595 ( 0.05 )2 

     n =   239 
      1.2.2 การสุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างจากประชากรใน 8 ตําบล ตามสัดส่วน โดยสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของ
จํานวนเกษตรกร ท้ัง 8 หมู่บ้านท่ีขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 2557 จํานวน 239 ราย 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย คําถามชนิดปลายปิดและปลายเปิด 
โดยแบ่งชุดคําถามเป็น 4 ตอน ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์และการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 2.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยกําหนดข้อมูลท่ีต้องการจากวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ประสบการณ์
ในการทํานา, พันธ์ุข้าว, พ้ืนท่ีถือครอง, แรงงาน, การเป็นสมาชิกสถาบัน, ปัญหาศัตรูข้าวท่ีพบในรอบปีท่ีผ่านมา, ชนิดของ
ศัตรูข้าว, วิธีการควบคุม ป้องกัน และกําจัดศัตรูพืชในนาข้าว, แหล่งท่ีมาของสารควบคุม ป้องกัน และกําจัดศัตรูพืชในนา
ข้าว, รายได้ของครัวเรือน, ต้นทุนการผลิต, แหล่งเงินทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดการศัตรูพืช 

 ตอนท่ี 2 องค์ความรู้การจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 3 การจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอของเกษตรกรในการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว 
 2.2 การทดสอบเครื่องมือ เม่ือสร้างแบบสัมภาษณ์เสร็จแล้วได้ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือหาความยาก ก่อน
นําไปใช้โดยนําไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content validity) แล้วนํามา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกคร้ังหนึ่งเพ่ือให้ได้แบบสัมภาษณ์ท่ีสมบูรณ์ และมี
ความถูกต้องตรงตามเนื้อหาท่ีต้องการให้มากท่ีสุดก่อนนําไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สําหรับการทดสอบเพ่ือหาความเชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้นําแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบ (pre-test) กับเกษตรกรตําบล
ดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557 กับสํานักงานเกษตรอําเภอ
พนมทวน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย เพ่ือนําข้อมูลมาหาความยากของแบบสัมภาษณ์ ในประเด็นองค์ความรู้
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ของเกษตรกรเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน กําจัดศัตรูพืชในนาข้าว ด้วยวิธีการคํานวณค่าความยากจากค่าสัดส่วนระหว่าง
จํานวนผู้ท่ีตอบคําถามแต่ละข้อถูกกับจํานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมด โดยใช้สูตร ดังน้ี 
 
   P = จํานวนผู้ตอบท่ีตอบคําถามนั้นถูก 
         จํานวนผู้ท่ีตอบคําถามท้ังหมด 
   P =   14  
      30 
      =   0.46 
 จากการคํานวณหาค่าความยากของแบบสัมภาษณ์ พบว่า ได้ค่าความยากเท่ากับ 0.46  และได้มีการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องในประเด็นยกตัวอย่างชื่อการค้าของสารเคมีท่ีใช้ในการกําจัดศัตรูพืชท่ีมีอยู่ตามท้องตลาด เพ่ือเป็น
แนวทางให้เกษตรกรตอบคําถามได้ถูกต้องแม่นยําข้ึนแทนการใช้ชื่อสามัญเพียงอย่างเดียว จึงนําไปใช้เก็บข้อมูลจาก
ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 239 ราย ต่อไป 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นเกษตรกรตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
2557 กับสํานักงานเกษตรอําเภอพนมทวน จํานวน 239 ราย โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลให้ผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์เข้าใจก่อนการตอบแบบสัมภาษณ์ ดําเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558  

ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
 
ตารางท่ี 1.1 สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (n=239) 

 
ประเด็น จํานวน (ราย) ร้อยละ 

1. เพศหญิง 131 54.8 
2.อายุระหว่าง 51 – 60 ปี 
อายุต่ําสุด = 29 ปี อายุสูงสุด = 75 ปี 
 = 52.62     SD = 0.620 

96 40.2 

3.จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 155 64.9 
4.ประสบการณ์ในการทํานา 21 – 30 ปี 
ประสบการณ์ต่ําสุด =  5 ปี  ประสบการณ์สูงสุด = 50 ปี 
 = 23.34  ปี    SD = 0.911 

97 
 

40.6 
 

5. พ้ืนท่ีถือครองทํานาอยู่ระหว่าง 11 – 20 ไร่ 77 32.2 
6. มีแรงงานในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 1-2 คน 
แรงงานจา้งอยู่ระหว่าง 1-2 คน 

200 
216 

83.7 
74.9 

7. ปลูกข้าวพันธ์ุสุพรรณบุร ี1 228 95.4 
8. เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. 228 95.4 
9. ในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรมีปัญหาเร่ืองศัตรูพืช 209 87.4 
10.วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สารเคมี 236 98.7 

11.แหล่งท่ีมาของสารควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ ร้านค้า 230 96.2 
12.รายได้ของครัวเรือนอยู่ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาทต่อปี 96 40.2 
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 จากตารางท่ี 1.1 พบว่า เกษตรกรเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.8 มีอายุอยู่ในช่วง 51 – 60 
ปี คิดเป็นร้อยละ 40.2 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 64.9 มีประสบการณ์ในการทํานาอยู่ระหว่าง 
21 – 30 ปี โดยมีพ้ืนท่ีถือครองทํานาอยู่ระหว่าง 11 – 20 ไร่ ใช้แรงงานในครัวเรือนและแรงงานจ้างอยู่ระหว่าง 1-2 คน 
ปลูกข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 มากที่สุด และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. โดยในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรร้อยละ 
87.4 มีปัญหาเรื่องศัตรูพืช มีการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชถึงร้อยละ 98.7 ซ่ึงมีร้านค้าเป็นแหล่งท่ีมาของสารควบคุม
ศตัรูพืชคิดเป็นร้อยละ 96.2 

 

     
      แผนภูมิที่ 1.1 โรคข้าวท่ีพบในนาข้าวของเกษตรกร    แผนภูมิที่ 1.2 แมลงศัตรูข้าวท่ีพบในนาข้าวของเกษตรกร 
 

           
แผนภูมิที่ 1.3 สัตว์ศัตรูข้าวท่ีพบในนาข้าวของเกษตรกร     แผนภูมิที่ 1.4 วัชพืชท่ีพบในนาข้าวของเกษตรกร 
 
 จากแผนภูมิท่ี 1.1-1.4 พบว่า เกษตรกรพบศัตรูพืชในนาข้าวท่ีสําคัญมากเป็นอันดับท่ี 1 ในแต่ละประเภท ได้แก่ 
โรคถอดฝักดาบ, หนอนกอข้าว, นก และหญ้าดอกขาว 
 
ตารางท่ี 1.2 ต้นทุนการผลิตข้าว (บาทต่อไร่) และค่าใช้จ่ายในการจัดการศัตรูข้าวของเกษตรกร 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย  
(บาท/ไร่) 

ค่าตํ่าสุด  
(บาท/ไร่) 

ค่าสูงสุด  
(บาท/ไร่) 

1. ต้นทุนการผลิตข้าว (บาท/ไร่) (n = 239) 4,014.28  3,625.33 5,210.00 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศัตรูข้าว (บาท/ไร่) 
   2.1 แมลงศัตรูข้าว (n = 61) 
   2.2 โรคข้าว (n = 6) 
   2.3 วัชพืชในนาข้าว (n = 239) 

 
53.97 
20.30 
337.56 

 
16.00 
9.23 
83.33 

 
133.33 
33.90 

1,368.00 
 
 จากตารางท่ี 1.2 พบว่าเกษตรกรทั้ง 239 ราย มีต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 4,014.28 บาทต่อไร่ โดยมีต้นทุน
เฉลี่ยตํ่าสุด 3,625.33 บาทต่อไร่ และต้นทุนเฉลี่ยสูงสุด 5,210.00 บาทต่อไร่ โดยพบว่ามีเกษตรกรจํานวน 61 ราย มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแมลงศัตรูข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 53.97 บาทต่อไร่ การจัดการโรคข้าวมีเกษตรกรจํานวน 6 ราย มี
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ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 20.30 บาทต่อไร่ และเกษตรกรทั้ง 239 ราย มีค่าใช้จ่ายในการจัดการวัชพืชในนาข้าวคิด
เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 337.56 บาทต่อไร่ 
 
ตารางท่ี 1.3 แหล่งความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร (n = 239) 
 

ช่องทาง  SD ความหมาย 
สื่อมวลชน 
  1. หนังสือพิมพ์ 

 
2.71 

 
0.500 

 
ปานกลาง 

  2. เอกสารคําแนะนํา 2.62 0.520 ปานกลาง 
  3. วิทยุกระจายเสียง 2.53 0.533 ปานกลาง 
  4. หอกระจายข่าว 2.53 0.540 ปานกลาง 
  5. โทรทัศน์ 2.70 0.467 ปานกลาง 
  6. อินเตอร์เน็ต/สื่อออนไลน์ 0.40 0.548 ไม่ได้รับ 
สื่อบุคคล 
  1.เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 
3.96 

 
0.256 

 
มาก 

  2.เจ้าหน้าท่ีเอกชน 2.05 0.437 น้อยท่ีสุด 
  3. ร้านตัวแทนจําหน่ายสารเคมี/ชีวภาพ 2.02 0.476 น้อยท่ีสุด 
  4. เพ่ือนบ้าน 2.93 0.282 ปานกลาง 
  5. ญาติพ่ีน้อง 2.81 0.426 ปานกลาง 
สื่อกิจกรรม 
  1. การศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา 

 
0.31 

 
0.945 

 
ไม่ได้รับ 

  2. การจัดนิทรรศการ 0.41 1.156 ไม่ได้รับ 
  3. การประชุม/อบรม 1.85 0.913 น้อยท่ีสุด 

 
 การแปลความหมายของคะแนนค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 คะแนนค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่ได้รับความรู้ 
 คะแนนค่าเฉลี่ย 0.51 – 1.50 หมายถึง ได้รับความรู้ในระดับน้อยท่ีสุด 
 คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ได้รับความรู้ในระดับน้อย 
 คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ได้รับความรู้ในระดับปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ได้รับความรู้ในระดับมาก 
 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ได้รับความรู้ในระดับมากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 1.3  พบว่า แหล่งความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรด้านสื่อมวลชน ส่วนใหญ่
เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารในระดับปานกลาง มีเพียงช่องทางอินเตอร์เน็ต/สื่อออนไลน์ท่ีเกษตรกรไม่ได้รับข่าวสารผ่าน
ช่องทางน้ี ทางด้านสื่อบุคคล เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐในระดับมาก โดยได้รับข่าวสารจากเพ่ือน
บ้านและญาติพ่ีน้องในระดับปานกลาง ส่วนเจ้าหน้าท่ีเอกชนและร้านตัวแทนจําหน่ายสารเคมี/ชีวภาพเกษตรกรได้รับ
ข้อมูลข่าวสารน้อยท่ีสุด ในด้านสื่อกิจกรรม พบว่า เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชุม/อบรมในระดับน้อยท่ีสุด 
และไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาและการจัดนิทรรศการ 
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 ตอนท่ี 2 องค์ความรู้การจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร (กรมการข้าว, 2554)  
 
ตารางท่ี 2.1 องค์ความรู้การจัดการโรคข้าวของเกษตรกร (n = 239) 
 

 ประเด็น เกษตรกรรู้ 
(ร้อยละ)   

โรคถอดฝักดาบ  
 ควรกําจัดต้นข้าวท่ีเป็นโรคโดยการถอนท้ิงและเผาทําลาย 83.7 
โรคไหม้  
 เม่ือพบโรคไหม้ในแปลง ควรฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม 51.9 
โรคใบจุดสีน้ําตาล  
 หากพบเกิดโรคใบจุดสีน้ําตาลในนาข้าว 10% ของพ้ืนท่ีควรฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกําจัด 

เชื้อรา เช่น แมนโคเซ็บ 
51.5 

โรคกาบใบแห้ง  
 เม่ือพบโรคกาบใบแห้งควรใช้สารป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น โพรพิโคนาโซล +ไดฟีโนโคนาโซล 98.7 

 
 จากตารางท่ี 2.1 พบว่า เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการโรคถอดฝักดาบด้วยการกําจัดต้นข้าวท่ีเป็นโรคโดยการ
ถอนท้ิงและเผาทําลาย คิดเป็นร้อยละ 83.7 ส่วนโรคข้าวอ่ืนๆ ได้แก่ โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ําตาล และโรคกาบใบแห้ง 
เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการโรคด้วยการใช้สารเคมีกําจัดเชื้อรา คิดเป็นร้อยละ 51.9, 51.5 และ 98.7 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2.2 องค์ความรู้การจัดการแมลงศัตรูขา้วของเกษตรกร (n = 239) 
 

 ประเด็น เกษตรกรรู้ 
ร้อยละ   

เพลี้ยไฟ  
1. ใช้สารฆ่าแมลงมาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) 61.1 
2. ใช้คาร์บาริล  51.0 

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  
1. ใช้สารฆ่าแมลงคาร์โบซัลแฟน 56.5 
2. ใช้สารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เช่น ไซเพอร์มิทริน ไซฮาโลทริน เดลต้ามิทริน 59.4 

หนอนห่อใบข้าว  
 ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ฟีโปรนิล 68.2 

หนอนกระทู้กล้า  
 ใช้สารฆ่าแมลง มาลาไทออน 70.3 

หนอนกอข้าว  
 ใช้สารชนิดพ่นน้ํา เช่น คลอร์ไพริฟอส 83.3 

 
 จากตารางท่ี 2.2 พบว่า เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการแมลงศัตรูข้าวทุกชนิดด้วยวิธีใช้สารเคมีกําจัดมากกว่า
ร้อยละ 50 
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ตารางท่ี 2.3 องค์ความรู้การจัดการสัตว์ศัตรูข้าวของเกษตรกร (n = 239) 
 

 ประเด็น เกษตรกรรู้ 
(ร้อยละ)   

นก  
1. กําจัดวัชพืชเพ่ือทําลายแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารซ่ึงเป็นพวกเมล็ดวัชพืช 62.8 
2. ใช้หุ่นไล่กา หรือคนไล่ 99.2 

หนูนา  
1. กําจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกและพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพื่อไม่ให้เป็นท่ีอาศัยของหนู 76.6 
2. ใช้วิธีกล ขุดจับ กับดัก และการล้อมตี 66.9 
3. ใช้กรงดัก 97.9 

 
 จากตารางท่ี 2.3  พบว่า เกษตรกรมีความรู้ในการกําจัดนกด้วยวิธีใช้หุ่นไล่กา หรือคนไล่ และกําจัดวัชพืชเพ่ือ
ทําลายแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารซึ่งเป็นพวกเมล็ดวัชพืช คิดเป็นร้อยละ 99.2 และ 62.8 ตามลําดับ และมีวิธีการใช้
กรงดักกําจัดหนูนา กําจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกและพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพื่อไม่ให้เป็นท่ีอาศัยของหนู และใช้วิธีกล ขุดจับ กับ
ดัก และการล้อมตี เกษตรกรมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 97.9, 76.6และ 66.9  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2.4 องค์ความรู้การจัดการวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกร (n = 239) 
 

 ประเด็น เกษตรกรรู้ 
(ร้อยละ)   

หญ้าข้าวนก  
1. ใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอก เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร ์ 99.6 
2. ใช้สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอก เช่น ควินคลอแรก, ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล, บีสไพริแบก-

โซเดียม, ฟีนอกซาพรอป-พี-เอทิล, โพรพานิล 
99.6 

หญ้านกสีชมพู  
1. ใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอก  เช่น เพนดิเมทาลิน, เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์ 99.6 
2. ใช้สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอก  เช่น บีสไพริแบก-โซเดียม,  ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล,  

ฟีนอกซาพรอป-พี-เอทิล, โพรพานิล 
99.2 

หญ้าแดง  
1. ใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอก  เช่น เพรททิลาคลอร์, ออกซาไดอะซอน 97.1 
2. ใช้สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอก  เช่น บีสไพริแบก-โซเดียม, พูริเบนโซซิม,  

ฟีนอกซาพรอป-พี-เอทิล, โพรพานิล 
99.6 

หญ้าดอกขาว  
1. ใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอก  เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร ์ 99.6 
2. ใช้สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอก   เช่นฟีนอกซาพรอป-พี-เอทิล, ไซฮาโลฟอพ-บิวทิล, 

ควิสซาโลฟอพ-พี-เทฟูริล  
97.5 

ผักปอดนา  
1. ใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอก  เช่น เพรททิลาคลอร ์ 52.3 
2. ใช้สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอก เช่น   เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล,  

บีสไพริแบก-โซเดียม, เอทธอกซีซัลฟูรอน, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล, ซิโนซัลฟูรอน 
98.7 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

 ประเด็น เกษตรกรรู้ 
(ร้อยละ)   

ขาเขียด  
1. ใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอก  เช่น  เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์, ออกซาไดอะซอน 98.7 
2. ใช้สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอก  เช่น  2,4-D, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล, 

บีสไพริแบก-โซเดียม, เอทธอกซีซัลฟูรอน, โพรพานิล 
98.7 

 
กกขนาก  

1. ใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอก เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร ์ 98.7 
2. ใช้สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอก เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล,  

2,4-D, บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล 
98.7 

กกทราย  
1. ใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอก เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์, ออกซาไดอะซอน  99.6 
2. ใช้สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอก เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล,  

2,4-D, บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล 
99.2 

หนวดปลาดุก  
1.  ใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอก เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร ์ 98.7 
2. ใช้สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอก เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล,  

2,4-D, บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล 
98.7 

ผักแว่น  
1. ใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอก   เช่น ออกซาไดอะซอน  55.2 
2. ใช้สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอก   เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล, 

เบนซัลฟูรอน-เอทธิล,คลอริมูรอน-เอทธิล 
98.7 

 
 จากตารางที่ 2.4  พบว่า เกษตรกรมีความรู้ในการใช้สารกําจัดประเภทก่อนวัชพืชงอกทุกชนิด ได้แก่ หญ้า
ข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง หญ้าดอกขาว ผักปอดนา ขาเขียด กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก และผักแว่น คิด
เป็นร้อยละ  99.6,  99.6, 97.1, 99.6, 52.3, 98.7, 98.7, 99.6, 98.7 และ 55.2 ตามลําดับ และเกษตรกรยังมีความรู้ใช้
สารกําจัดประเภทหลังวัชพืชงอกทุกชนิด ได้แก่  หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง หญ้าดอกขาว ผักปอดนา ขาเขียด 
กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก และผักแว่น คิดเป็นร้อยละ  99.6, 99.2, 99.6, 97.5, 98.7, 98.7, 98.7, 99.2, 98.7 
และ 98.7 ตามลําดับ  
 

ตอนท่ี 3 การจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร 
 

ตารางท่ี 3.1 การจัดการโรคข้าวของเกษตรกร (n=239) 
 

วิธีการ เกษตรกรปฏิบัติ 
จํานวน/(ร้อยละ)  

1. การสํารวจโรคในแปลงนาก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการกําจัด 238/(99.6) 
2. การจําแนกโรคข้าวได้ว่าเป็นโรคใด และใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพได้เหมาะสมกับโรคนั้นๆ 238/(99.6) 
3. การใช้สารเคมีกําจัดโรคข้าวด้วยตนเอง 215/(90.0) 
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 จากตารางท่ี 3.1 พบว่า เกษตรกรมีการสํารวจโรคในแปลงนาก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการกําจัด และเกษตรกรมี
การจําแนกโรคข้าวได้ว่าเป็นโรคใด และใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพได้เหมาะสมกับโรคนั้นๆ โดยเน้นการใช้สารเคมีกําจัด
โรคข้าวด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 99.6, 99.6 และ 90.0 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3.2 การจัดการแมลงศัตรูข้าวของเกษตรกร (n=239) 
 

วิธีการ เกษตรกรปฏิบัติ 
จํานวน/(ร้อยละ)  

1. การสํารวจแมลงในแปลงนาก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการกําจัด 238/(99.6) 
2. การจําแนกแมลงศัตรูข้าวได้ว่าเป็นแมลงชนิดใด และใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพได้เหมาะสมกับ
แมลงศัตรูข้าวนั้นๆ 

234/(97.9) 

3. เม่ือพบแมลงศัตรูข้าวเข้าทําลาย จัดการโดยไปร้านตัวแทนจําหน่ายสารกําจัด 127/(53.1) 
4. การใช้สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูข้าวด้วยตนเอง 230/(96.2) 
5. การใช้สารชีวภาพกําจัดแมลงศัตรูข้าวด้วยตนเอง 230/(96.2) 

 
 จากตารางท่ี 3.2 พบว่า เกษตรกรมีการสํารวจแมลงในแปลงนาก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการกําจัด และมีการ
จําแนกแมลงศัตรูข้าวได้ว่าเป็นแมลงชนิดใด ตลอดจนสามารถใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพได้เหมาะสมกับแมลงศัตรูข้าว
นั้นๆ ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 99.6, 97.9, 53.1, 96.2 และ 96.2 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3.3 การจัดการสัตว์ศัตรูข้าวของเกษตรกร (n=239) 
 

วิธีการ เกษตรกรปฏิบัติ 
จํานวน/(ร้อยละ)  

1. มีการสํารวจสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงนาก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการกําจัด 239/(100.0) 
2. การจําแนกลักษณะการเข้าทําลายต้นข้าวว่าเป็นสัตว์ศัตรูข้าวประเภทใด 239/(100.0) 
3. ใช้สารเคมีกําจัดสัตว์ศัตรูข้าวด้วยตนเอง 226/(94.6) 
4. ใช้สารชีวภาพกําจัดสัตว์ศัตรูข้าวด้วยตนเอง 228/(55.4) 

 
 จากตารางท่ี 3.3 พบว่า เกษตรกรมีการสํารวจสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงนาก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการกําจัด และมี
การจําแนกลักษณะการเข้าทําลายต้นข้าวว่าเป็นสัตว์ศัตรูข้าวประเภทใด รวมท้ังใช้สารเคมีและสารชีวภาพกําจัดสัตว์ศัตรู
ข้าวด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100.0, 100.0, 94.6 และ 55.4 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3.4 การจัดการวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกร (n=239) 
 

วิธีการ เกษตรกรปฏิบัติ 
จํานวน/(ร้อยละ)  

1. การควบคุมวัชพืชก่อนงอกโดยใช้สารเคมี 238/(99.6) 
2. การควบคุมวัชพืชหลังงอกโดยใช้สารเคมี 238/(99.6) 
3. การสํารวจวัชพืชในแปลงนาก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการกําจัด 238/(99.6) 
4. การถอนวัชพืชหากพบว่าในแปลงนามีปริมาณไม่มาก 238/(99.6) 
5. การไถพรวนดินอย่างน้อย 2 คร้ัง เพ่ือลดปริมาณการแพร่กระจายของวัชพืช 207/(86.6) 

 
 จากตารางท่ี 3.4 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการควบคุมวัชพืชก่อนงอกและหลังงอกโดยใช้สารเคมี โดยมีการ
สํารวจวัชพืชในแปลงนาก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการกําจัด และมีการถอนวัชพืชหากพบว่าในแปลงนามีปริมาณไม่มาก 
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นอกจากน้ียังมีการไถพรวนดินอย่างน้อย 2 ครั้ง เพ่ือลดปริมาณการแพร่กระจายของวัชพืช คิดเป็นร้อยละ 99.6, 99.6, 
99.6, 99.6 และ 86.6 ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอของเกษตรกรในการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
 ปัญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว ได้แก่ 
 1. ขาดความรู้ในการจําแนกประเภทและชนิดของโรคข้าว แมลงศัตรูข้าว และวัชพืชในนาข้าว 
 2. ขาดความรู้ในวิธีการกําจัดโรคข้าว แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว และวัชพืชในนาข้าว 
 3. ขาดความรู้ในการป้องกันโรคข้าว แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว และวัชพืชในนาข้าว 
 4. ขาดความรู้ในการเลือกใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพกําจัดโรคข้าว แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว และวัชพืชในนาข้าว 
 5. ขาดเงินทุนในการซ้ือสารเคมีและสารชีวภาพเพ่ือกําจัดโรคข้าว แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว และวัชพืชในนาข้าว 
 6. ขาดแรงงานในครัวเรือนทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเพิ่มข้ึน 
 ข้อเสนอของเกษตรกร ได้แก่ 
 1. เกษตรกรต้องการความรู้ในการจําแนกประเภทและชนิดของศัตรูพืชในนาข้าว 
 2. ต้องการทราบวิธีการกําจัดศัตรูพืชโดยใช้สารเคมีท่ีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปฏิบัติได้ไม่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน 
 3. ต้องการทราบวิธีการกําจัดศัตรูพืชทางชีวภาพท่ีเกษตรกรสามารถทําใช้เองได้ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต
และรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
 จากงานวิจัยในครั้งนี้ พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ส่วน
ใหญ่อายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ซ่ึงเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับนานาประเทศท่ีเผชิญอยู่ (ชมพูนุท, 2556) จึง
จําเป็นต้องนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุท่ีจะเกิดข้ึนในภาคการเกษตร โดยรายได้ของ
ครัวเรือนเกษตรกรต่อปีอยู่ระหว่าง 100,001-200,000 บาทต่อปี และเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 
4,014.28 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการจัดการศัตรูพืชเฉลี่ยต่อไร่จําแนกแต่ละประเภท ได้แก่ โรคข้าว แมลงศัตรู
ข้าว และวัชพืชในนาข้าว เท่ากับ 20.30, 53.97 และ 337.56  บาทต่อไร่ เม่ือพิจารณาเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายจัดการวัชพืช
ในนาข้าวสูงสุด แสดงว่าวัชพืชในนาข้าวเป็นปัญหาท่ีเกษตรกรประสบมากท่ีสุด การกําจัดวัชพืชไม่ได้ผลอาจเน่ืองมาจาก
สภาพพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของวัชพืช ไม่ได้ใช้อัตราส่วนตามคําแนะนําบนฉลากบรรจุภัณฑ์  เป็นต้น 
ในพ้ืนท่ีนาของเกษตรกรพบศัตรูพืชท่ีสําคัญในแต่ละประเภท ได้แก่ โรคถอดฝักดาบ หนอนกอข้าว หญ้าข้าวนก และนก 
ซ่ึงศัตรูข้าวหลายชนิดเหล่านี้ล้วนสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตข้าว รวมท้ังมีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตและคุณภาพ
ของข้าว 
 2. องค์ความรู้และการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกร 
 เกษตรกรเลือกวิธีการกําจัดศัตรูพืชด้วยสารเคมีซ่ึงได้มาจากร้านค้าในชุมชน ก่อนการเลือกใช้วิธีการกําจัด
ศัตรูพืชในนาข้าวพบว่าเกษตรกรมีการสํารวจแปลงนาตนเองก่อนทุกครั้ง แต่การใช้สารเคมีของเกษตรกรไม่สามารถ
ควบคุมและกําจัดศัตรูพืชได้ อาจมีหลายปัจจัยท่ีทําให้วิธีการจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรไม่ได้ผล (กรมการข้าว, 2554) 
เช่น เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองศัตรูข้าว วิธีการกําจัดท่ีถูกต้อง ทําให้ใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเตบิโตของศัตรูข้าว รวมท้ังการผลิตและจําหน่ายสารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรูข้าวด้อยคุณภาพ 
 3. ปัญหาและข้อเสนอของเกษตรกรในการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว 
 ปัญหาท่ีสําคัญของเกษตรกร คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการจําแนกประเภทและชนิด ตลอดจนวิธีการจัดการ
ศัตรูพืชท่ีถูกต้องและเหมาะสม รวมท้ังขาดเงินทุนและแรงงานในครัวเรือนเพ่ือการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว ดังนั้น 
เกษตรกรจึงได้เสนอความต้องการในเร่ืองความรู้ในการจําแนกประเภทและชนิดของศัตรูพืชในนาข้าววิธีการกําจัดศัตรูพืช
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โดยใช้สารเคมีท่ีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปฏิบัติได้ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน รวมท้ังการกําจัดศัตรูพืชทาง
ชีวภาพท่ีเกษตรกรสามารถทําใช้เองได้ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตและรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
 จากปัญหาและข้อเสนอของเกษตรกรดังกล่าวจะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนในประเด็นท่ีเกษตรกรต้องการผ่านทางโครงการหรือแนวทางการปฏิบัติ โดยเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ในงานด้านการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว มีดังน้ี 
  1.1 นําข้อมูลด้านองค์ความรู้และวิธีการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรมาวางแผนเพื่อสร้างรูปแบบ
ในการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวโดยชุมชนเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 
  1.2 เนื่องจากพื้นท่ีการเกษตรตําบลดอนเจดีย์ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีทํานา ควรให้เกษตรกรมีการจัดการ
ศัตรูพืชในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ศึกษารูปแบบการจัดการศัตรูพืชโดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องใน
ชุมชน เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอ่ืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพลังงานระดับต่าง ๆ ในอาหารที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิต และ 
คุณภาพไข่และความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานท่ีไก่ได้รับเม่ืออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง ในไก่ไข่ช่วงอายุ 20 - 
39 สัปดาห์  โดยใช้ไก่ไข่พันธ์ุฮับบาร์ด จํานวน 640 ตัว แบ่งการทดลองออกเป็น  4 กลุ่ม (Treatment) กลุ่มละ 4 ซํ้า 
(Replication) ซํ้าละ 40 ตัว วางแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์อย่างอิสระ (Completely Randomized Design : CRD) 
โดยมีระดับพลังงานในอาหาร 2,550  2,650  2,750 และ 2,850 กิโลแคลอรี  ในกลุ่มท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ  

พบว่าสมรรถภาพการผลิตได้แก่ อัตราการเจริญเติบโต (ADG) ปริมาณการกินอาหาร (Y) ปริมาณการกินอาหาร
ต่อผลผลิตไข่ 1 ฟอง (กรัม/ฟอง) ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (กรัม/มวลไข่)  ผลผลิตไข่ (% HD.) และอัตราการตาย (%) 
ไม่มีความแตกต่างกัน (P > 0.05) แต่ความต้องการพลังงานมีความสัมพันธ์กับน้ําหนักตัว (W) อัตราการเจริญเติบโต และ
มวลไข่ (E) อย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P < 0.01) โดยมีสมการทํานาย Y = 315 W-51.76 ADG + 5.63E - 470.91  
แต่ปริมาณการกินอาหารและผลผลิตไข่ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการหรือพลังงานท่ีได้ไก่ไข่ได้รับในแต่ละวัน         
(P > 0.05) อย่างไรก็ตาม ปริมาณการกินอาหารมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง         
มีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P < 0.01) โดยสร้างสมการทํานายได้ Y = 170.497 - 2.592 X, ( X= อุณหภูมิ, ๐ซ) ซ่ึงพบว่า
ทุกๆ อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสูงข้ึน 1๐ซ จากช่วงสบายตัวของไก่ไข่ (อุณหภูมิ 18 - 24 ๐ซ) ทําให้ปริมาณ
การกินอาหารลดลงร้อยละ 2.39 ส่วนคุณภาพไข่ได้แก่น้ําหนักไข่ (กรัม/ฟอง) น้ําหนักเปลือกไข่ (กรัม/ฟอง)           มวล
ไข่ และความหนาของเปลือกไข่ (มม.) ไม่มีความแตกต่างกัน (P > 0.05) ยกเว้นสีของไข่แดงสูงข้ึนเม่ือระดับพลังงาน
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P < 0.01) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระดับพลังงานในอาหารท่ีใช้ทดลองไม่มีต่อ
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่แต่แนวโน้มระดับพลังงาน 2,650 กิโลแคลอรี มีแนวโน้มให้ผลผลิตไข่ดีท่ีสุด            
จึงเหมาะสมนํามาใช้ในอาหารไก่ไข่ช่วงอายุ 20 - 39 สัปดาห์ 
คําสําคัญ: ไก่ไข่, พลังงาน        
 

ABSTRACT 
 

The study on effects of energy levels in feed on performance and egg quality and the 
relationship between energy levels received by chickens when environmental temperature changes 
had been done on laying hens at 20 to 39 weeks of age.  Six hundreds forty Hubbard hens were 
allocated into 4 treatment groups with 4 replications of 40 hens using Completely Randomized Design 
(CDR). The four treatments comprised of different energy levels at 2550, 2650, 2750 and 2850 Kcal for 
treatment 1, 2, 3 and 4, respectively.  

The performances including average daily gain (ADG), daily feed intake, amount of feed per 
one egg produced, feed efficiency, egg production (%HD) and mortality rate were not significantly 
difference (P>0.05). Energy requirement related to body weight (W), average daily gain and egg mass 
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(E) (P<0.01) with prediction equation Y=315W-51.76ADG+5.63E-470.19. Feed intake and egg production 
had no relationship with daily energy intake (P>0.05).  However, daily feed intake highly significantly 
related to ambient temperature (P<0.01) with prediction equation Y= 170.497-2.592X.  (X= 
Temperature, ๐ C). For every 1 ๐ C increasing of ambient temperature from comfortable zone             
(18-24 ๐C) daily feed intake was decreased at 2.39%. Egg quality including egg weight, shell weight, egg 
mass and shell thickness were not significantly difference (P>0.05). Only yolk color increased when 
energy level increased (P<0.01). The energy level of 2650 Kcal/kg hads a tendency for highest egg 
production and might be suitable for laying hen at 20-39 weeks of age. 
Keywords: Laying Hens, Energy 

 

บทนํา 
 

ปัจจุบันการผลิตไข่เพ่ือทางการค้าได้มีการนําไก่ไข่สายพันธ์ุต่างๆ เช่น พันธ์ุอีซ่าบราวน์ โรมัน ไฮไลน์ ฮับบารด์ 
และสายพันธุ์อ่ืนๆ เป็นต้น เข้ามาจากต่างประเทศท่ีให้ผลผลิตไข่มากกว่า 300 ฟองต่อตัว ซ่ึงในอดีตไก่ไข่สายพันธุ์ต่าง ๆ 
เหล่านี้ให้ผลผลิตประมาณ 270- 280 ฟองต่อตัว การท่ีไก่ไข่ให้ผลผลิตท่ีสูงข้ึนจําเป็นท่ีต้องได้รับโภชนะต่างๆ ท่ีเหมาะสม
ต่อการให้ผลผลิต พลังงานเป็นโภชนะท่ีสําคัญและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปแล้วว่าไก่ไข่จะกินอาหารเพื่อให้ได้รับพลังงาน
อย่างเพียงพอต่อการดํารงชีพ (Maintenance) เจริญเติบโต (Growth) และผลผลิตไข่ (Egg production) ถ้าไก่ไข่กิน
อาหารได้น้อยและอาหารมีระดับพลังงานตํ่าจะส่งผลต่อการให้สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ลดลง ซ่ึงสมรรถภาพ
การผลิตคือ ลักษณะท่ีแสดงของไก่ไข่ท่ีสามารถวัดได้ (Petek et al., 2009 และ มานิตย์, 2536) เช่น ผลผลิตไข่ อัตรา
การเจริญเติบโต การกินอาหารต่อการให้ไข่ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอื่นๆ เป็นต้น ส่วนคุณภาพไข่คือลักษณะ
คุณภาพของฟองไข่ท่ีวัดได้ (Petek et al., 2009) ได้แก่ น้ําหนักไข่ ความหนาเปลือกไข่ น้ําหนักเปลือกไข่ ความสูงของ 
ไข่ขาว สีไข่แดง และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนั้นการกินอาหารของไก่ไข่ยังข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ น้ําหนักตัว อัตราการ
เจริญเติบโต อุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อม และการรักษาสภาพของไข่ (Scott et al., 1982) พันธ์ุไก่ อัตรา
การไข่ และขนาดของฟองไข่ โดยเฉพาะอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมท่ีสูงหรือตํ่ากว่าช่วงสบายตัว (18 -24 ๐ซ) Wiernusz 
and Teeter (1993) รายงานว่าอุณหภูมิท่ี 24 ๐ซ และ 32 - 35 ๐ซ (อุณหภูมิ heat stress)  การกินน้ํามากข้ึนประมาณ 
3.44 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกับท่ีอุณหภูมิ 24 ๐ซ ทําให้ปริมาณการกินอาหารลดลงส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตอ่ืนๆ ลดลง โดยทุกๆ 1 ๐ซ ท่ีสูงขึ้นกว่าช่วงสบายตัว ปริมาณการกินอาหารลดลงร้อยละ 1.5 เม่ืออุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมสูงข้ึนจาก 21 เป็น 32 ๐ซ (NRC, 1984) ส่งผลให้ผลผลิตไข่ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ และ
น้ําหนักไข่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) (Valencia, et al., 1980)  สอดคล้องกับ Peguri and Coon 
(1991) รายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานในอาหารกับอุณหภูมิสภาพแวดล้อม โดยประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
เป็นไข่ (กรัม/มวลไข่) ของไก่สายพันธ์ุ Dekalb XL White Leghorn จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.41 (P < 0.05) เม่ืออุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึนจาก 11.1 เป็น 31.1 ๐ซ และจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.17 (P < 0.05) เม่ือพลังงานอาหารสูงข้ึนจาก 2,645 เป็น 2,976 
กิโลแคลอรี ส่วนน้ําหนักไข่จะเพ่ิมข้ึน 0.78 กรัม (P < 0.05) เม่ือพลังงานในอาหารเพ่ิมข้ึน และจะลดลง  3.18 กรัม (P < 
0.05) เม่ืออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น (จาก 16.1 เป็น 31.1๐ซ)  สําหรับการเลี้ยงไก่ไข่ในเขตร้อน Sugandi et al. 
(1975) แนะนําระดับพลังงาน 2,650 - 2,850 กิโลแคลอรี ในไก่ไข่เล็กฮอร์นขาว และสามารถคํานวณความต้องการ

พลังงานในแต่ละวันตามสมการ Y = W (140 - 2T) + 5E + 5ΔW โดย Y, W, T, E และΔ W คือ ความต้องการพลังงาน
ในแต่ละวัน (กิโลแคลอรี/ตัว/วัน) น้ําหนักตัว (กก./ตัว) อุณหภูมิ (๐ซ) มวลไข่ (กรัม/ฟอง) และน้ําหนักตัวเพ่ิม (กรัม/ตัว/
วัน) ตามลําดับ (Hy Line Variety Brown, 1999) อย่างไรก็ตาม ไก่ไข่ท่ีเลี้ยงในปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธ์ุท่ีให้ผลผลิต
สูงกว่าในอดีตทําให้ต้องมีการปรับหาระดับพลังงานในอาหารท่ีเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิเพ่ือให้ไก่ไข่สามารถแสดงศักยภาพได้ตามลักษณะของสายพันธ์ุ ดังนั้นการทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาระดับ
พลังงานท่ีเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นอย่าง
ประเทศไทย   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. ศึกษาถึงผลของระดับพลังงานต่าง ๆ ในอาหารท่ีเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพของไข่ในไก่ไข่
ในช่วงอายุ 20 - 39 สัปดาห์ 

2. ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ไก่ได้รับต่อปริมาณการกินอาหาร อัตราการเจริญเติบโต ผลผลิตไข่และ
มวลไข่ของไก่ ในช่วงอายุ 20 - 39 สัปดาห์ 
 3. ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงต่อผลกระทบปริมาณการกินอาหารของไก่ ใน
อาหารระดับพลังงานต่าง ๆ ในช่วงอายุ 20 - 39 สัปดาห์ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 1. ปัจจัยที่ศึกษา 

 สัตว์ทดลองใช้ไก่ไข่สายพันทางการค้าพันธ์ุฮับบาร์ด อายุ 20 สัปดาห์ จํานวน 640 ตัว โดยเลี้ยงบนกรงตับ 4 
ตัว/กรง ในโรงเรือนเปิด ตั้งแต่ไก่ไข่อายุ 20 – 39 สัปดาห์ และคํานึงถึงจริยธรรมในสัตว์ทดลอง คุณค่าชีวิตของสัตว์เป็น
สิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์และตระหนักถึงความแม่นยําของผลงานโดยใช้สัตว์จํานวนน้อยท่ีสุด  ซ่ึงงานวิจัยนี้แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม (Treatment) กลุ่มละ 4 ซํ้า (Replication) ซํ้าละ 40 ตัว ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์อย่างอิสระ 
(Completely Randomized Design : CRD) ไก่ทดลองท้ัง 4 กลุ่ม ได้รับอาหารที่มีโภชนะเท่ากันตามความต้องการ
โภชนะของไก่ไข่ท่ีแนะนํา โดย NRC (1994) และตามมาตรฐานสายพันธุ์ ส่วนประกอบของสูตรอาหารแสดงในตารางท่ี 1 
และไก่ทุกๆ กลุ่มได้รับอาหารและน้ําอย่างเต็มท่ี (ad libitum)  ตลอดการทดลอง 20 สัปดาห์ โดยมีอาหารทดลอง
ดังต่อไปนี้ 

 
กลุ่มตัวอย่าง สูตรอาหารท่ีทดสอบ 

กลุ่ม 1 (สูตรควบคุม) ระดับพลังงานในอาหาร 2,550 กิโลแคลอรี 
กลุ่ม 2 ระดับพลังงานในอาหาร 2,650 กิโลแคลอรี 
กลุ่ม 3 ระดับพลังงานในอาหาร 2,750 กิโลแคลอรี 
กลุ่ม 4 ระดับพลังงานในอาหาร 2,850 กิโลแคลอรี 

 
 2. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ 
         2.1 การศึกษาด้านสมรรถภาพการให้ผลผลิต (Production performance)   
                 บันทึกจานวนไข่ไก่ ปริมาณอาหารท่ีกิน และน้ําหนักไข่ทุกวัน เพ่ือคํานวณ ผลผลิตไข่ (Hen day egg 
production) ปริมาณอาหารท่ีกินได้เฉลี่ย (Feed Intake) และประสิทธิภาพการใช้อาหาร (Feed conversion ratio) 
อาหารท่ีกินต่อไข่ 1 ฟอง (Feed intake per egg) ของแต่ละกลุ่มทดลอง ทุกสัปดาห์ รวมท้ังจํานวนการตายของไก่ทุก
ครั้งท่ีพบ โดยนําข้อมูลท่ีได้คํานวณตามสูตร (Petek et al., 2009 และ มานิตย์, 2536) 
             2.1.1) ผลผลิตไข่ (%HD)    =    จํานวนไข่ในช่วงการทดลอง × 100 
                                                                                 จํานวนวัน × จํานวนไก่ 
             2.1.2) ปริมาณอาหารท่ีกินได้เฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน)  = ปริมาณอาหารท่ีให้–ปริมาณอาหารท่ีคงเหลือ 
                                                                                                   จํานวนวันxจํานวนไก่ 
             2.1.3) ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (กรัม/มวลไข่)  = อาหารท่ีกินต่อไข่ 1 ฟอง  
                                                                                                 มวลไข่ 
             2.1.4) อาหารท่ีกินต่อไข่ 1 ฟอง (กรัม/ฟอง)     = ปริมาณอาหารท่ีกินได้เฉลี่ย x100 
                                                                                                ผลผลิตไข่ 
             2.1.5) อัตราการตาย (Mortarity rate: %)  = จํานวนไก่ตาย x 100 
                                                                                          จํานวนไก่เร่ิมต้น 
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       2.2 การศึกษาด้านคุณภาพไข่ (Egg quality) 
            ชั่งน้ําหนักไข่ (Weight egg) และคํานวณ มวลไข่ (Mass egg) ทุกๆ วัน จนเสร็จสิ้นการทดลอง และในวัน
สุดท้ายแต่ละสัปดาห์ สุ่มไข่มากลุ่มละ 12 ฟอง (ซํ้าละ 3 ฟอง) วัดความหนาของเปลือกไข่ (มม.) น้ําหนักเปลือกไข่ และ
วัดสีของไข่แดง (พัดแถบสีของ บริษัทโรช) โดยนําข้อมูลท่ีได้คํานวณตามสูตร (Petek et al., 2009) 

2.2.1) น้ําหนักไข่ (กรัม/ฟอง)  = น้ําหนักไข่ท้ังหมด  
                                                          จํานวนไข่ท้ังหมด 

2.2.2) มวลไข่ (กรัม/HD)         = น้ําหนักไข่ x ผลผลิตไข่ 
                                                                            100 

2.2.3) น้ําหนักเปลือก (กรัม/ฟอง)  = น้ําหนักเปลือกไข่ท้ังหมด  
                                                        จํานวนไข่ท้ังหมด 
2.2.4) ความหนาเปลือกไข่เฉลี่ย (มม.)  = โดยวัดความหนาของเปลือกไข่ 4 จุด โดยใช้ Tube Micrometers 
2.2.5) สีไข่แดง                             = วัดสีไข่แดงโดยใช้พัดแถบสีของบริษัทโรช 

2.3 การศึกษาด้านอุณหภูมิและความชื้นและโภชนะอาหาร 
บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุกๆ วัน โดยทําการบันทึกช่วงเวลา 08.00 น. 11.00 น. 13.00 น.             

15.00 น. และ 17.00 น. จนเสร็จสิ้นการทดลอง และเก็บตัวอย่างอาหารทุกๆ กลุ่ม และทุกๆ คร้ังท่ีมีการผสมอาหารใหม่
นํามาวิเคราะห์โภชนะโดยวิธี Proximate analysis ตามวิธีของ AOAC (1990)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลของสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ (Petek et al., 2009 และ มานิตย์, 2536) ได้แก่ ปริมาณการ

กินอาหาร  ผลผลิตไข่ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อาหารที่กินต่อไข่ 1 ฟอง  น้ําหนักไข่  มวลไข่  น้ําหนักเปลือกไข่   
ความหนาของเปลือกไข่ สีของไข่แดง และอัตราการตาย (%) รวมท้ังนําข้อมูลน้ําหนักตัวเร่ิมต้น (Initial Body Weight, 
กรัม/ตัว) น้ําหนักสุดท้าย (Final Body Weight, กรัม/ตัว) อัตราการเจริญเติบโต (Average daily gain : ADG, กรัม/ตัว/
วัน) ปริมาณพลังงานท่ีไก่ไข่ได้รับ (กิโลแคลอรี/ตัว/วัน) ช่วงอายุ 20 - 39 สัปดาห์ มาวิเคราะห์โดยวิธี Analysis of 
variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s New  Multiple  Range Test ท่ี
ระดับความเชื่อม่ัน 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ (P < 0.05 และ P < 0.01 ตามลําดับ) และนําข้อมูลปริมาณการกิน ผลผลิตไข่ 
ระดับพลังงานในอาหาร พลังงานท่ีไก่ไข่ได้รับ น้ําหนักสุดท้าย  น้ําหนักตัวเพ่ิม และมวลของไข่ มาหาสมการความสัมพันธ์
โดยวิธี Regression analysis (REG)  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ (P < 0.05 และ          P < 0.01) 
ตามลําดับ และนําข้อมูลปริมาณการกินอาหารแต่ละกลุ่ม และปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยทุก ๆ กลุ่ม มาหาสมการ
ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวันโดยวิธี Regression Analysis (REG)  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 และ 99 
เปอร์เซ็นต์ (P < 0.05 และ P < 0.01 ตามลําดับ) (Steel and Torrie, 1981) 
  
ตารางท่ี 1  ส่วนประกอบของวัตถุดิบท่ีใช้ในการทดลอง และองค์ประกอบของโภชนะต่าง ๆ 
 

วัตถุดิบ สูตรอาหาร 
 สูตรควบคุม (T1) สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 

Soybean meal 44% 24.7762 26.091 27.5866 23.3318 
Full Fat Soybean 2.0000 2.0000 2.0000 8.0000 
Defat Rice Bran 14.0000 7.9690 1.4061 0 
Corn 45.6277 50.5135 55.5236 54.6912 
Palm Oil 2.0000 2.0000 2.0000 2.4885 
CaCO3 Flake 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 
Salt 0.2928 0.2928 0.2928 0.2928 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)  
 

วัตถุดิบ สูตรอาหาร 
 สูตรควบคุม (T1) สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 

Lime 6.3387 6.1033 6.0984 6.0938 
B Dicalcium P 1.1302 1.1833 1.2415 1.2482 
Choline-Cl Liquid 0.0384 0.0379 0.0373 0.0313 
Premix 0.5358 0.5358 0.5358 0.5358 
DL-Met 0.2637 0.2678 0.2730 0.2186 
Caro-red 0.0063 0.0063 0.0063 0.0063 
โภชนะโดยการคํานวณ (%)     
ไขมัน 5.2844 5.3054 5.3167 6.7044 
เย่ือใย 4.2238 3.7572 3.2453 3.1184 
โปรตีน 17.5000 17.5000 17.5000 17.5000 
พลังงานใช้ประโยชน์ได้, (กิโลแคลอร่ี) 2550 2650 2750 2850 
Lysine 0.9288 0.9391 0.951 0.9616 
Methionine 0.37 0.37 0.37 0.37 
Methionine + Cystine 0.6856 0.6775 0.6685 0.6632 
Calcium 0.3900 3.9000 3.9000 3.9000 
Total Phosphorus 0.6861 0.5345 0.5779 0.5658 
Available Phosphorus 0.34 0.34 0.34 0.34 
Salt 0.29 0.29 0.29 0.29 
Linoleic 1.471 1.5363 1.6021 2.1756 
Choline 1350 1350 1350 1350 
โภชนะโดยการวิเคราะห์ (%)     
โปรตีน 17.94 17.73 17.78 17.72 
ไขมัน 3.82 3.92 4.45 4.46 
ไฟเบอร์ 4.55 3.98 3.55 4.17 
Calcium 3.91 3.94 3.94 3.97 
Total Phosphorus 0.73 0.69 0.59 0.61 

 
ผลการวิจัย 

 
1. ผลต่อสมรรถภาพการผลิต 

     จากการทดลอง พบว่าพลังงานระดับต่าง ๆ ในอาหารต่อผลผลิตไข่ ปริมาณการกินอาหาร ไม่มีความ
แตกต่างกัน (P > 0.05) (ตารางท่ี 2) โดยตลอดช่วงการทดลองผลผลิตไข่ของกลุ่ม 1 2 3 และ 4 มีค่าเท่ากับร้อยละ 
74.91 76.00 75.03  และ 73.89 ตามลําดับ แต่ปริมาณการกินอาหารสัมพันธ์กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละกลุ่มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ยกเว้นในกลุ่มท่ี 2 ไม่มีความสัมพันธ์กัน (P > 0.05)  
อย่างไรก็ตามปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยรวมกันทุก ๆ กลุ่ม มีปริมาณการกินอาหารสัมพันธ์กับอุณหภูมิกันอย่างมี
นัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P < 0.01) และสามารถสร้างสมการทํานายปริมาณการกินอาหารของแต่ละกลุ่มเม่ือสภาพแวดล้อม
ของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 3) นั่นก็คือสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน จากช่วงอุณหภูมิสบายตัวของไก่ไข่ 
(18 - 24 ๐ซ) ทุกๆ 1 ๐ซ ของกลุ่ม 1 2 3 และ 4 และเฉลี่ยทุกๆ กลุ่ม มีปริมาณการกินอาหารลดลงร้อยละ 2.49 1.49 
3.39 2.06 และ 2.39 ตามลําดับ 
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 สมรรถภาพการผลิตด้านอ่ืนๆ คืออัตราการเจริญเติบโต อาหารที่กินต่อไข่ 1 ฟอง และประสิทธิภาพการใช้
อาหาร และอัตราการตาย (%) พบว่าระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของทุกๆ กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) (ตารางท่ี 3) 
 สําหรับความต้องการพลังงานของไก่ไข่ท่ีควรได้รับ คํานวณได้จากสมการ Y= W(140-2T)+2E+5ADG (Hy 
Line Variety Brown, 1999) และเมื่อแทนค่าต่างๆ จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีความต้องการ
พลังงานท่ีคํานวณจากสมการคือ 233.62, 242.24, 241.13 และ 241.03 กิโลแคลอรี ตามลําดับ และเม่ือนําเปรียบเทียบ
กับพลังงานท่ีไก่ไข่ได้รับจริงของแต่ละกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกับกับความต้องการพลังงานจากการคํานวณคือ 237.48, 
239.11, 224.00 และ 246.82 กิโลแคลอรี ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) และเม่ือนํามาสร้างสมการทํานายท่ีไก่ไข่ควรได้รับจาก
ผลการทดลองได้สมการดังต่อไปนี้  
 Y = 315.98 W - 51.76ADG + 5.63E- 470.91, r2 = 0.56 
 
 2. ผลต่อคุณภาพไข่ 
     จากทดลองพบว่าระดับพลังงานต่างไม่มีผลต่อน้ําหนักไข่ มวลไข่ น้ําหนักเปลือกไข่ และความหนาของ
เปลือกไข่ (มม.) (P > 0.05) (ตารางท่ี 5) แต่ระดับพลังงานท่ีสูงข้ึนมีผลต่อสีของไข่แดง อย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ              
(P < 0.01)   
 
ตารางท่ี 2  ผลพลังงานระดับต่าง ๆ ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ไก่ไข่ในช่วงอายุ 20 - 29 สัปดาห์ 

 
ลักษณะที่ศึกษา กลุ่มท่ี 1    

(ควบคุม)  
กลุ่มท่ี 2     กลุ่มท่ี 3     กลุ่มท่ี 4    C.V. 

จํานวนไก่เร่ิมต้น 160 160 160 160 - 
น้ําหนักเร่ิมต้น (กรัม/ตัว) 1521 1497 1496 1554 - 
น้ําหนักสุดท้าย (กรัม/ตัว)  1745 1800 1810 1830 3.6 
น้ําหนักตัวเพ่ิม (กรัม/ตัว/วัน)  1.59 2.16 2.24 1.97 6.22 
ปริมาณการกินอาหาร (กรัม/ตัว)  93.13 93.77 87.44 96.76 6.22 
อาหารท่ีกิน/ไข่ 1 ฟอง  (กรัม/ฟอง)     124.32 123.38 117.07 130.10 7.26 
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (กรัม/มวลไข่)  2.16 2.15 2.06 2.29 6.19 
ผลผลิตไข่ (% HD)  74.91 76.00 75.03 73.89 3.6 
อัตราการตาย (%) 5.94 5.94 6.88 6.88 5.61 

หมายเหตุ : อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธ์ตลอดการทดลองเท่ากับ 29.99 ๐ซ และ 83.01 % 
 
ตารางท่ี 3  ผลของพลังงานระดับต่าง ๆ ในอาหารต่อความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการกินอาหาร (กรัม/ตัว/วัน) 
              กับอุณหภูมิ (๐ซ) ในแต่ละสัปดาห์ในไก่ไข่ช่วงอายุ 20- 39 สัปดาห์ 

 
กลุ่มทดลอง ปริมาณการกินอาหาร 

(กรัม/ตัว/วัน) 
อุณหภูมิเฉลี่ย (๐ซ) Prop สมการทํานาย r2 C.V. 

กลุ่มท่ี 1 (ควบคุม) 93.13 29.99 0.03 Y = 175.095 - 2.733X 0.21 7.78 
กลุ่มท่ี 2 93.77 29.99 0.16 Y = 139.721 - 1.532X 0.10 6.63 
กลุ่มท่ี 3 87.84 29.99 0.01 Y = 199.50 - 3.733X 0.30 8.97 
กลุ่มท่ี 4 96.79 29.99 0.07 Y = 164.89 - 2.271X 0.17 7.15 
เฉลี่ย 92.88 29.99 0.01 Y = 170.497 - 2.592X 0.29 6.04 
หมายเหตุ  : Y  =  ปริมาณการกินอาหาร (กรัม/ตัว/วัน) 
     X  =  อุณหภูมิ (๐ซ) 
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ตารางท่ี 4  ระดับพลังงานที่ไก่ไข่ได้รับเปรียบเทียบกับความต้องการพลังงาน (กิโลแคลอร่ี) ในไก่ไข่ช่วง 
               อายุ 20 - 39 สัปดาห์ 

 
 กลุ่มทดสอบ 

ลักษณะที่ศึกษา กลุ่มท่ี 1 
(ควบคุม) 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 C.V. 

น้ําหนักตัว (กก) 1.7440 1.8006 1.8074 1.8323 4.87 
น้ําหนักตัวเพ่ิม (กรัม/ตัว/วัน) 1.59 2.16 2.24 1.97 33.12 
อุณหภูมิ  (๐ซ) 29.99 29.99 29.99 29.99 - 
มวลไข่ (กรัม/ฟอง) 43.05 43.68 42.65 42.28 3.34 
ความต้องการพลังงาน (กิโลแคลอรี/ตัว/วัน)(1) 233.62 242.24 241.13 241.03 - 
พลังงานที่ไก่ไข่ได้รับ (กิโลแคลอรี/ตัว/วัน) 237.48 239.11 224.00 246.82 6.22 
ปริมาณการกินอาหาร (กรัม/ตัว/วัน) 93.13 73.77 87.85 96.79 6.22 
สมการทํานายพลังงานที่สัตว์ควรได้รับ 
(กิโลแคลอรี/ตัว/วัน) 

Y = 315.98 W - 51.76ADG + 5.63E-470.91  
     P < 0.01, r2 = 0.56, C.V. = 4.93, T = 29.99  

หมายเหตุ  : เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (P < 0.05) 
               : (1) ความต้องการพลังงานคํานวณจากสมการ = W(140-2T)+2E+5ADG (Hy Line Variety Brown, 1999)     
                  W = น้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัม T = อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํซ)  E = มวลของไข่ในแต่ละวัน (กรัม/HD) 
                  ADG = น้ําหนักตัวเพ่ิม (กรัม/ตัว/วัน) 
     : พลังงานที่ไก่ไข่ได้รับ (กิโลแคลอรี) = ปริมาณการกินอาหาร (กรัม/ตัว/ วัน) x พลังงานในอาหาร / 1,000 
                : อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดการทดลอง 29.99 ๐ซ  
 
ตารางท่ี 5 ผลพลังงานระดับต่างๆ ในอาหารต่อคุณภาพของไข่ในอาหารไก่ไข่ในช่วงอายุ 20 – 39 สัปดาห์ 

 
ลักษณะท่ีศึกษา กลุ่มท่ี 1    

(ควบคุม)  
กลุ่มท่ี 2       กลุ่มท่ี 3        กลุ่มท่ี  4       C.V. 

น้ําหนักไข่เฉลี่ย  
(กรัม/ฟอง) 

57.47 57.47 56.84 57.22 1.22 

น้ําหนักเปลือกไข่ 
(กรัม/ฟอง) 

6.14 6.11 6.04 6.13 1.23 

มวลไข่ (กรัม/ฟอง) 43.05 43.68 42.65 42.28 3.34 
ความหนาของเปลือก
ไข่  (มม.) 

0.382 0.380 0.382 0.385 0.75 

สีของไข่แดง** 11.00c 11.12b 11.25a 11.27a 0.62 
หมายเหตุ  : **  อักษรแตกต่างกันในบรรทัดเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.01) 
              : สีไข่แดงเปรียบเทียบกับแถบพัดสีของบริษัทโรช 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1.  การเพ่ิมระดับพลังงานในอาหารจาก 2,550 กิโลแคลอรี เป็น 2,650 2,750 และ 2,850 กิโลแคลอรี           
ช่วงอายุ 20 - 39 สัปดาห์ ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต ได้แก่ ปริมาณการกินอาหาร ปริมาณการกินอาหารต่อผลผลิต
ไข่ 1 ฟอง ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตราการเจริญเติบโต ผลผลิตไข่ และอัตราการตาย ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) โดย
ท่ีระดับพลังงาน 2,650 กิโลแคลอรี ให้ผลผลิตไข่สูงสุด 76.00 %  (ตารางท่ี 2)  
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จากผลการทดลองท่ีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพลังงานท่ีไก่ไข่ได้รับไม่มีผลแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) และ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดการทดลอง 29.99   ํซ ซ่ึงสูงกว่าอุณหภูมิช่วงสบายตัว (18 - 24  ํซ) จะเห็นได้ว่าอาหารระดับพลังงาน  
2,550 กิโลแคลอรี (กลุ่มควบคุม) เม่ือมีการปรับระดับพลังงานเป็น 2,650 และ 2,750 กิโลแคลอรี พบว่าผลผลิตไข่มี
แนวโน้มดีขึ้น แต่เม่ือเพ่ิมระดับพลังงานเป็น 2,850 กิโลแคลอรี (กลุ่มท่ี 4) ผลผลิตไข่มีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 2) ซ่ึงอาจ
เป็นไปได้ว่าระดับโปรตีน 18 % และพลังงาน 2,850 กิโลแคลอรี ไม่สอดคล้องกับระดับของโปรตีนท่ีไก่ไข่ควรได้รับ 
สอดคล้องกับ Olamu and Offiong (1983)  รายงานว่าการเลี้ยงไก่ไข่ในเขตร้อน (Tropics) ในสายพันธ์ุท่ีให้ไข่เปลือก           
สีน้ําตาลมีระดับพลังงานในอาหาร 2,400 2,600 และ 2,800 กิโลแคลอรี ไม่มีผลต่อผลผลิตไข่  

ปริมาณการกินอาหาร พบว่าระดับพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนไม่มีผลให้ปริมาณการกินอาหารแตกต่างกัน (P > 0.05)  
ซ่ึงสอดคล้องกับเพ่ิมศักด์ิ (2535) รายงานว่า พลังงานในอาหารระดับ 2,700 2,800 และ 2,900 กิโลแคลอรี ไม่มีผลให้
ปริมาณการกินอาหารแตกต่างกัน (P > 0.05) ถึงแม้ระดับพลังงานในอาหารเป็นปัจจัยท่ีกําหนดปริมาณการกินของไก่ไข่ 
แต่เม่ือไก่ไข่ได้รับโภชนะต่างๆ อย่างเพียงพอ ไก่จะกินอาหารเพ่ือให้ได้รับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ต่อวันในปริมาณคงท่ี  
แต่โดยแท้จริงแล้วปริมาณการกินอาหารของไก่ไข่ยังข้ึนอยู่กับ ความต้องการของตัวไก่  ซ่ึงผันแปรไปตามขนาดของตัวไก่ 
กิจกรรมอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมรวมถึงอัตราการเจริญเติบโตและการรักษาสภาพไข่ (Scott et al., 1982) จาก            
ผลการทดลองเมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมกับปริมาณการกินอาหารจะเห็นได้ว่า อุณหภูมิท่ี
เปลี่ยนแปลงสูงข้ึนจากช่วงสบายตัว (18 - 24  ํซ) ทําให้ปริมาณการกินอาหารลดลงร้อยละ 2.39 ซ่ึงสอดคล้องกับ NRC 
(1994) รายงานถึงสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงข้ึนจากช่วงสบายตัวทําให้ปริมาณการกินอาหารลดลงร้อยละ 1.5 

อัตราการเจริญเติบโต จากการทดลองพบว่าระดับพลังงานในอาหารไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต            
(P > 0.05) แต่มีแนวโน้มสูงข้ึนตามระดับพลังงานท่ีสูงข้ึนในอาหาร สอดคล้องกับ เสกสม และคณะ (2540) รายงานว่า 
ระดับพลังงานในอาหารไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต (P > 0.05) โดยท่ีไก่ไข่มีปริมาณการกินอาหารจากการทดลองไม่
แตกต่างกัน และได้รับโภชนะต่าง ๆ ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการดํารงชีพและการให้ผลผลิตไข่ จะมีผลทําให้อัตรา
การเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน (Scott et al., 1982) 

ปริมาณการกินอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 ฟอง ตลอดช่วงการทดลองไม่พบความแตกต่างกัน  (P > 0.05) เนื่องจาก
เป็นผลคูณระหว่างปริมาณการกินอาหาร และผลผลิตไข่ท่ีมีค่าไม่แตกต่างกัน  เช่นเดียวกับประสิทธิภาพการใช้อาหารท่ี
เป็นผลจากปริมาณการกินอาหาร และมวลไข่ท่ีไม่แตกต่างกัน ทําให้ผลท่ีได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 2) สอดคล้อง
กับเพ่ิมศักด์ิ (2535) รายงานว่า ประสิทธิภาพการใช้อาหารไม่ได้รับอิทธิพลจากระดับโปรตีน  พลังงานและความสัมพันธ์
ร่วมระหว่างโปรตีนกับพลังงานในอาหาร ตรงข้ามกับ Peguri and Coon (1991) รายงานว่าประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.17 อย่างมีนัยสําคัญ (P < 0.05) ถ้าพลังงานเพ่ิมข้ึนจาก 2,645 เป็น 2,976 กิโลแคลอรี 

อัตราการตาย ตลอดช่วงการทดลองพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน (P > 0.05) สอดคล้องกับเสกสม และคณะ 
(2540) รายงานว่า ระดับพลังงานในอาหารไม่มีผลต่ออัตราการตาย แต่จากการทดลองพบว่ามีแนวโน้มสูงข้ึนเม่ือมีการ
เพ่ิมระดับพลังงานในอาหารสูง ในช่วงอากาศร้อน อัตราการตายสูงข้ึนอาจเกิดเนื่องจากพลังงานในอาหารสูงข้ึน ส่งผลให้
พลังงานท่ีไก่ไข่ได้รับสูงข้ึน ซ่ึงพลังงานท่ีไก่ไข่ได้รับนี้อาจทําให้เกิด Heat Increment ท่ีมากกว่าระดับพลังงานในอาหาร
ต่ําจึงทําให้อัตราการตายมีแนวโน้มสูงข้ึน  อย่างไรก็ตามระดับพลังงานในอาหารท่ีสูงไม่จําเป็นต้องก่อให้เกิด                    
Heat Increment ท่ีสูงเสมอไป ซ่ึงข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุดิบท่ีให้พลังงานและโภชนะของอาหาร 

2. การเพ่ิมระดับพลังงานในอาหารจาก 2,550 กิโลแคลอรี เป็น 2,650 2,750 และ 2,850 กิโลแคลอรี ช่วงอายุ 
20 - 39 สัปดาห์ ต่อคุณภาพไข่ได้แก่ น้ําหนักไข่ น้ําหนักเปลือกไข่ และมวลของไข่ ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่ระดับ
พลังงาน  2,750 และ  2,850 กิ โลแคลอรี ทํ าให้สีของไข่แดงสู งแตกต่างกัน กับระดับ  2,550 และ  2,650 กิ โล
แคลอรี(P<0.01) 

ไก่ไข่จะมีการปรับตัวเพ่ือรักษาพลังงานในการรักษาสภาพอัตราการไข่และน้ําหนักไข่  รวมถึงอัตราการ
เจริญเติบโต (Scott et al., 1982) สอดคล้องกับยุวเรศ และคณะ (2538) ท่ีเม่ือมีการปรับระดับพลังงานในอาหาร 2,750 
เป็น 2,900 กิโลแคลอรี ไม่มีผลต่อน้ําหนักไข่ และมวลไข่ (P > 0.05) แต่ขัดแย้งกับเสกสม และคณะ (2540) ท่ีมีการปรับ
ระดับโปรตีนและลดพลังงานลงในอาหารท่ีให้ในช่วงบ่ายทําให้น้ําหนักเพ่ิมไข่ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 
 สีของไข่แดงที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P< 0.01) เนื่องจากการเพิ่มพลังงานในสูตรอาหารทําให้
ไขมันในอาหารสูงข้ึน (ตารางท่ี 1) ซ่ึงไขมันจะเป็นตัวช่วยในการดูดซึมโดยส่งผ่านกรดไขมันในลําไส้เล็กไปยังเส้นเลือดผ่าน
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ตับไปยังรังไข่ (Ovary) และไข่ (Ovum) ของไก่ จึงทําให้สีของไข่แดงจากการทดลองสูงข้ึนตามระดับพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึน อีก
ท้ังกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว เช่น Oleic และ Linoleic acid มีผลทําให้ความเข้มข้นของ Xanthophyll สูงกว่ากรดไขมัน
ชนิดอ่ิมตัว เช่น Myristic, Palmitic และ Stearic acid อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Tyozkowski et al., 1989)  ซ่ึงการ
ทดลองพบว่ากรด Linoleic acid สูงข้ึนตามระดับพลังงานที่สูงข้ึนจึงเป็นไปได้ว่าสีไข่แดงเพ่ิมข้ึนนั้นมาจากเหตุผลดังกล่าว 
 3.  พลังงานท่ีไก่ไข่ได้รับในแต่ละวัน มีความสัมพันธ์กันกับน้ําหนักตัว อัตราการเจริญเติบโต และมวลไข่ โดย
สามารถสร้างสมการทํานายได้ดังน้ี Y = 315 W - 51.76ADG + 5.63E - 470.91 

4.  ปริมาณการกินอาหารและผลผลิตไข่ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพลังงานในแต่ละวัน 
 5.  ปริมาณการกินอาหารในแต่ละวัน มีความสัมพันธ์กันกับสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
สามารถสร้างสมการทํานายได้ดังน้ี Y = 170.497 - 2.592X 
 พลังงานท่ีไก่ไข่ได้รับต่อวัน พบว่าระดับพลังงานในอาหารไม่มีผลต่อพลังงานท่ีไก่ไข่ได้รับต่อวัน (P > 0.05)  
(ตารางท่ี 4) ซ่ึงความต้องการพลังงานในแต่ละวันข้ึนอยู่กับขนาดตัว (กก./ตัว) น้ําหนักตัวเพ่ิม อุณหภูมิ (  ํซ) และมวลไข่  
เม่ือหาความต้องการพลังงานในแต่ละวันจากสมการทํานายโดยใช้ค่าเฉลี่ยของน้ําหนักตัว น้ําหนักตัวเพิ่ม และมวลไข่            
ทําให้พลังงานท่ีไก่ไข่ควรได้รับต่อวันประมาณ 250.35 กิโลแคลอรี และจากผลการทดลองมีปริมาณการกินอาหารเฉลี่ย มี
ค่าเท่ากับ 93 – 95 กรัม/ตัว/วัน ซ่ึงหมายความว่าระดับพลังงานในอาหารควรมีระดับ 2,635 – 2,690 กิโลแคลอรี           
จึงจะทําให้ไก่ไข่ได้รับพลังงาน 250.35 กิโลแคลอรี โดยค่าดังกล่าวจะอยู่ในช่วงกลุ่มท่ี 2  

ดังนั้นการผลิตอาหารไก่ไข่ระดับพลังงาน 2,650 กิโลแคลอรี มีความเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพไข่และในสภาพแวดลอ้มของอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย มากท่ีสุด 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

การทดลองนี้ใช้พันธ์ุไก่ไข่ให้ผลผลิตท่ีสูง เม่ือนํามาเล้ียงในสภาพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิและความชื้นผันแปร
ตลอดเวลา ระดับพลังงานในอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับไก่ไข่อาจไม่เหมาะสมเหมือนตามคําแนะนําของไก่ไข่สายพันธุ์นั้นๆ 
และต้องวิจัยเพ่ิมเติมถึงระดับพลังงานร่วมกับโภชนะอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ อีกท้ังการ
ทดลองน้ีเลี้ยงไก่ไข่ในช่วงอายุการให้ผลผลิตไข่สูง โดยยังไม่ได้วิจัยหาระดับพลังงานท่ีเหมาะสมหลังจากช่วงอายุนี้ หรือ
การเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Cooling System : EVAP) ระดับพลังงานท่ีแนะนําจากงานวิจัยคือ
ระดับ 2,650 กิโลแคลอรี อาจไม่เหมาะสม จึงควรวิจัยหาระดับพลังงานที่เหมาะสมสําหรับไก่ไข่ในช่วงท้ายของการให้ผล
ผลิต และการเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด และความสัมพันธ์ของพลังงานกับระดับโภชนะอ่ืนๆ และท่ีน่าสนใจคือเม่ือเพ่ิม
ระดับไขมันพืชเข้าไป ส่งผลให้ Linoleic acid ซ่ึงเป็น Omega-6 โดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบพันธ์ุและสร้างไข่ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านในโครงการทําวิจัยนี้ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอภิมุขฟาร์ม ท่ีสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุกด้านจนเสร็จสิ้น
การทดลอง  
 

เอกสารอ้างอิง 
 
เพ่ิมศักด์ิ  ศิริวรรณ. (2535). ผลตอบสนองของไก่ไข่ลูกผสมทางการค้าไข่สีน้ําตาล ต่อระดับโปรตีน และพลังงานใน 
 อาหาร. รายงานการประชุมวิชาการเกษตร  คร้ังท่ี 30. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2535 :  
 113 - 122. 
ยุวเรศ  สังวราภรณ์  เสกสม อาตมางกูร และอรประพันธ์  พุ่มอินทร์. (2538). การศึกษาระดับพลังงานท่ีเหมาะสมใน 
 อาหารไก่ไข่หลังจากสิ้นสุดช่วงฤดูร้อน. การประชุมทางวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 33. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2538 : 141 - 145. 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 260 |



 

มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์. การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). เชียงใหม่: ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์  
 คณะผลิตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  
เสกสม  อาตมางกูร ศิริชัย  ณรงค์ตะณุพล อรประพันธ์  พุ่มอินทร์ และยุวเรศ  สังวราภรณ์. (2540). การศึกษาการ 
 ตอบสนองของไก่ไข่ต่อระดับโปรตีนและพลังงานต่าง ๆ ในอาหารเพ่ือให้สอด คล้องกับสรีระการสร้างไข่ใน 
 แต่ละวัน. การประชุมทางวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 35. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 3 - 5 ก.พ. 2540 : 

351 - 359. 
AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. Association of Official Analysis Chemists (15th ed.).  
            Washington DC, U.S.A. 
De Groote, G. (1972). A marginal income and cost analysis of the effect of nutrient density of the  
 performance of White Leghron hens in battery cages. Br. Poult. Sci., (13), 503 - 520. 
Hy Line Variety Brown. (1999). Hyline variety brown commercial management guide. Registered  
 Tradermark of Hy-Line International, West Des Moines,Iowa U.S.A. 
National Research Council. (1994). Nutrient Requirement of Poultry. 8th. National Academy  Press,  
 Washington, D.C. 71.P.  
Olamu, J.M. and S.A. Offiong. (1983). The performance of brown egg type layers fed different  
 protein and energy level in tropics. Poult. Sci., (62), 345-352. 
Peguri, A. and C. Coon. (1991). Effect of temperature and diet energy on layer performance.  
 Poult. Sci., (70), 126 - 138. 
Petek, M., Alpay, F., Gezen, S. S., and Cibik, R. (2009). Effects of housing system and age on 

early stage egg production and quality in commercial laying hens. The Journal of the 
Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas. 15(1): 57-62. 

Sugandi, D., H.R. Bird and D. Atmadiaga. (1975). The Effect of different energy and protein levels  
on the performance of laying hens in floor pens and cages in the tropics. Poult. Sci.,  
(54), 1107 - 1114. 

Scott, M.L., M.C. Nesheim and R.J. Young. (1982). Nutrition of the Chicken. (3th ed.). New York: 
 M.L. Scott & associates Publishers. 
Steel, R.G.D. and Torrie, J.H. (1981). Principles and Procedures of Statistics (A Biometrical  
 Approach). (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. 
Tyozkowski, J.K. Schaeffer and P.B. Hamiton. (1989). Influence of dieary lipids on pigmentation of  
 young chickens. Poult. Sci., (68), 1246-1254. 
Valencia, M.E., P.M. Maiorino and B.I. Reid. (1980). Energy utilization in laying hens. III. Effect of dietry  
 protein level at 21 and 32 C. Poult. Sci., (59), 2508 - 2513. 
Wiernusz, G.J. and Teeter, R.G., MO. (1992). Research note : Broiler acclimation to heat distress and 

feed intake effect on body temperature in birds exposed to thermoneutal and high  
anbient temperature. Poultry. Sci., (71), 1101 - 1104. 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 261 |



 

 

ผลของการเสริมไข่น้ําต่อคณุภาพของผลติภัณฑ์บะหม่ีสด 
  Effect of Water Meal (Wolffia arrhiza L. Wimm.) Supplementation on Quality of Fresh Noodle 

หรรษา เวียงวะลัย1, ภาสุรี ฤทธิเลิศ2, วัฒนี บุญวิทยา3, นันท์ปภัทร์ ทองคํา4, บุปผา พนมคุณ5 
1,2,3,4สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
Hansa Wiangwalai1, Pasuree Rittilert2, Wattanee Boonwittaya3, Nunpaphat Tongcom4, Boobpa 

Panomkun5  
1,2,3,4Program of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Technology,                           

Valaya Alongorn Rajabhat University Under the Royal Patronage 
5Bachelor of Education Program in Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Technology, 

Valaya Alongorn Rajabhat University Under the Royal Patronage 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเสริมไข่น้ําต่อคุณภาพของบะหม่ีสด โดยแปรปริมาณไข่น้ําเป็น         
4 ระดับ คือร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 (โดยน้ําหนักแป้งสาลี) จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณไข่น้ําเพ่ิมข้ึน มีผลต่อค่าสี
ของเส้นบะหม่ีก่อนและหลังการต้ม โดยมีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ลดลง และค่าความเป็นสีเขียว     
(-a*) เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  ค่าร้อยละการสูญเสียน้ําหนักเพ่ิมข้ึน ค่าร้อยละน้ําหนักท่ีได้จากการต้ม
และค่าความต้านทานแรงดึงของเส้นบะหม่ีมีค่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับตัวอย่างบะหมี่ท่ีมีการเพ่ิมปริมาณไข่น้ําร้อยละ 10 มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามการเสริมไข่น้ําใน
ผลิตภัณฑ์บะหมี่ ทําให้บะหมี่มีปริมาณโปรตีน เถ้า เส้นใย เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปริมาณไขมัน และคาร์โบไฮเดรตลดลงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
คําสําคัญ: ไข่น้ํา, บะหม่ีสด 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this research was to determine the effect of water meal (Wolffia arrhiza L. Wimm.) 
supplements on the quality of fresh noodles.  Four supplementary levels of water meal, at 5, 10, 15 
and 20%  of all flour weight, were investigated.  Results showed that the noodles supplemented with 
water meal were affected with respect to the colour value before and after cooking:  lightness ( L* ) , 
yellowness (b* )  values decreased and greenness ( -a* )  va lues  increased (p≤0.05)  Furthermore, the 
percentage of cooking yield increased, the percentage of cooking loss and tensile strength value of the 
noodles decreased significantly ( p<0. 05) .  Sensory evaluation showed that panelists gave the highest 
overall acceptance to the sample with 10%  increase in water meal.  However, the increase of water 
meal in noodle products resulted in a significant increase ( p<0. 05)  in the content of protein, ash and 
crude fiber, while fat and carbohydrate content decreased (p<0.05). 
Keywords: Water Meal, Fresh Noodle  
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บทนํา  

 ไข่น้ําหรือผํา (Wolffia arrhiza (L.) Wimm) เป็นพืชลอยนํ้า มีลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็กๆ คล้ายไข่ปลา สีเขียว
อ่อน กระจายคลุมเหนือผิวน้ําเป็นแพขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ําท่ีเป็นน้ํานิ่ง พบท่ัวไปตามแหล่งน้ําธรรมชาติ ไข่น้ํามีคุณค่าทาง
อาหารสูง ซ่ึงประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้าร้อยละ 24.31, 3.04, 12.68 และ 19.97 (น้ําหนักแห้ง) ไข่น้ํายังมี
ปริมาณคลอโรฟิลล์ สารฟีนอลท้ังหมด กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน (ร้อยละการยับย้ังโดยวิธี ABTS และ DPPH) 
และเส้นใยท้ังหมด เป็น 30.17 มิลลิกรัม/100 กรัม, 21.14 มิลลิกรัม/กรัม, ร้อยละ 65.91, ร้อยละ 70.12 และร้อยละ 
14.87 ตามลําดับ โดยมีปริมาณเส้นใยท่ีไม่ละลายน้ํามากกว่าเส้นใยท่ีละลายน้ําได้ (อุมาพร และรัชฎา, 2553) ไข่น้ําเป็น
อาหารธรรมชาติ มีการบริโภคต้ังแต่สมัยโบราณ และเป็นอาหารพ้ืนบ้านของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่
การบริโภคไข่น้ําจะอยู่ในวงจํากัดส่วนมากจะเป็นคนชนบท และจะเป็นวัยผู้ใหญ่ ส่วนเด็กและวัยรุ่นไม่นิยมรับประทาน มี
การนําไข่น้ํามาเสริมในผลิตภัณฑ์ในอาหารหลายชนิดเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร เช่น นําเอาไข่น้ํามาเสริมในผลิตภัณฑ์
อาหาร เช่น การเสริมไข่น้ําในลูกชิ้นหมู โดยสามารถเสริมไข่น้ําผงได้ร้อยละ 14.52 และทําให้ลูกชิ้นหมูมีโปรตีนสูงถึงร้อย
ละ 14.63 ผู้ทดสอบให้คะแนนในระดับชอบมาก (Siripahanakul et al., 2013) นอกจากนี้ยังมีการผลิตโยเกิร์ตเสริม
ไข่น้ํา โดยเสริมปริมาณไข่น้ําเป็น 1, 2 และ 3 กรัม ต่อน้ํานม 100 มิลลิลิตร พบว่าโยเกิร์ตเสริมไข่น้ํา 1 กรัม ได้รับการ
ยอมรับสูงสุด และปริมาณโปรตีนของโยเกิร์ตสูงจากไม่มีการเสริม (อําพรรณ และปิยมาภรณ์, 2550) 
 บะหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเส้นท่ีได้รับนิยมมากในแถบเอเชีย โดยเฉพาะคนไทยนิยมบริโภคบะหม่ีมาเป็นระยะ
เวลานาน อาจจะจัดได้ว่าเป็นอาหารหลักอีกประเภทหนึ่ง ท่ีสามารถบริโภคแทนข้าวได้ อย่างไรก็ตามคุณค่าทางอาหารท่ี
ได้ส่วนใหญ่คือ คาร์โบไฮเดรตซ่ึงได้จากแป้งสาลีท่ีใช้ในการผลิตบะหม่ี  ดังนั้นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารในบะหม่ีด้วยการ
เสริมไข่น้ํา ซ่ึงไข่น้ํามีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีน เส้นใย และเถ้า จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคได้ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากบะหม่ีท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ส่งผ่านสารอาหารท่ีมีอยู่ใน
ไข่น้ําสู่ผู้บริโภคโดยการเสริมไข่น้ําในบะหม่ี จึงมีความสนใจและทําการศึกษาถึงผลของการเสริมไข่น้ําต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์บะหมี่สดในด้านกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัส และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์บะหมี่สด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาผลของปริมาณไข่น้ําต่อคุณภาพ ทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัส และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์บะหมี่สด  
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

1. การศึกษาผลของปริมาณไข่น้ําต่อคุณภาพของบะหม่ีสด  
1.1การเตรียมไข่น้ํา                                                                                                              
ไข่น้ําท่ีนํามาศึกษาซ้ือจากตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากอยู่ใกล้และสะดวกในการจัดเตรียมวัตถุดิบ โดย

นําไข่น้ํามาล้างด้วยน้ําสะอาด ห่อด้วยผ้าขาวบาง นําไปลวกในน้ําร้อนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที แช่น้ํา
เย็นท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา10 นาที ผึ่งให้สะเด็ดน้ําบนตะแกรง 10 นาที (ใจสคราญ, 2553) โดยส่วนผสม
ของนํ้าในสูตรบะหมี่สด 80 กรัม นําไปปั่นกับไข่น้ํา (ตามร้อยละการเสริม) ด้วยเคร่ืองปั่นอาหาร (ความเร็วระดับ1) เป็น
เวลา 3 นาที  

1.2 กระบวนการผลิตบะหม่ีสด  
สูตรควบคุมของบะหม่ีสดได้จากการคัดเลือกสูตรจํานวน 4 สูตร โดยสูตรท่ีเหมาะสมประกอบด้วยวัตถุดิบ ดังนี้     

แป้งสาลี 200 กรัม เกลือ 4 กรัม โซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัม ไข่ไก่ 33 กรัม และน้ํา 80 กรัม เสริมไข่น้ําเป็น 4 ระดับ คือร้อย
ละ 5, 10, 15 และ 20 (โดยน้ําหนักแป้งสาลี)  นําส่วนผสมทั้งหมดผสมกัน นวดส่วนผสมด้วยมือจนได้โดท่ียืดหยุ่นและแป้งไม่
ติดมือ ใช้พลาสติกคลุมโด (dough) พักโด 20 นาที นําก้อนแป้งท่ีได้เข้าเคร่ืองรีดบะหม่ี ให้เป็นแผ่นแป้งบางๆ และตัดเป็น
เส้นบะหม่ี ขณะตัดให้โรยแป้งสาลีบนเส้นบะหม่ีเพ่ือไม่ให้เส้นบะหม่ีติดกัน จัดเส้นเป็นก้อน ก้อนละ 50 กรัม  (ดัดแปลงจาก
อดิศักด์ิ, 2555) 
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2. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของบะหม่ีสดเสริมไข่น้ํา  
2.1 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ  
วิเคราะห์ค่าสี CIE L*a*b* โดยใช้เคร่ือง Color Reader รุ่น CR – 10 (Minolta, Japan) โดยทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการต้ม 
Water activity (aw) โดยใช้เคร่ือง Aqua Lab รุ่น Series 3 (Decagon, USA) โดยทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนลวก 
วิเคราะห์เนื้อสัมผัส โดยวัดค่าความต้านแรงดึงขาดของเส้นบะหม่ี (Tensile Strength) ด้วยเคร่ือง Texture 

analyzer (TA-XT plus) ใช้หัววัดแบบ Spaghetti/Noodle Tensile Rig (A/SPR) โดยทดสอบกับบะหมี่หลังลวก 
วิเคราะห์เวลาท่ีเหมาะสมในการต้ม (cooking time) ค่าร้อยละน้ําหนักท่ีได้หลังจากการต้ม (cooking 

yield) และร้อยละการสูญเสียน้ําหนัก (cooking loss) (Sirirat et al., 2005) 
2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี  
วิเคราะห์ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เส้นใย และเถ้า ตามวิธีการของ  AOAC (2000) และคํานวณ

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ดังน้ี 
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต = น้ําหนักแห้ง – (โปรตีน + ไขมัน + เถ้า) 

3. การวิเคราะห์คุณภาพภาพทางประสาทสัมผัส  
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม โดยการ

เติมน้ําซุบในบะหม่ีในการทดสอบ โดยใช้สเกลความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) ใช้ผู้ทดสอบท่ีกึ่งฝึกฝน
ท้ังหมด 20 คน โดยผู้ทดสอบแต่ละคนได้รับตัวอย่างเป็นบะหม่ีสดท่ีผ่านการลวก 5 กรัม ในน้ําซุป 20 มิลลิลิตร  

4. วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ 
นําบะหม่ีสดมาวิเคราะห์ยีสต์และรา เชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella) และเชื้อเอสเชอริเซียโคไล (Escherichia coli  หรือ        

E. coli) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เส้นบะหม่ีสด (มผช. 732/2552) (สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2552) 
5. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design 

(RCBD) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
การวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) หา

ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนโดยวิธีจําแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างด้วย Duncan’s 
multiple range test (DMRT) 
 

ผลการวิจัย 
 

1. การศึกษาผลของปริมาณไข่น้ําต่อคุณภาพของบะหม่ีสด 
1.1 สมบัติทางกายภาพของบะหม่ีเสริมไข่น้ํา 
ผลการวัดค่าสีก่อนลวกและหลังลวกเส้นบะหม่ีสดพบว่าเม่ือเสริมไข่น้ําเพ่ิมข้ึน ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีเขียว 

(-a*) ลดลงส่วนค่าสีเหลือง (b*) เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เม่ือเสริมไข่น้ํา 5 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ (โดย
น้ําหนักแป้งสาลี) ทําให้ค่าความสว่าง (L*) ของบะหม่ีสดลดลงตามปริมาณไข่น้ําท่ีเพ่ิมข้ึนแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) กับบะหมี่สดไม่เสริมไข่น้ํา  
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ตารางท่ี 1 ค่าสีของบะหม่ีสดเสริมไข่น้ําก่อนและหลังการต้ม 
 

ปริมาณ 
ไข่น้ํา (%) 

ค่าสีก่อนการต้ม  ค่าสีหลังการต้ม 
L* a* b*  L* a* b* 

0 68.90a±0.14 1.03a±0.05 16.53d±0.25  61.13a±0.21 0.77a±0.05 15.73d±0.12 
5 66.57b±0.60 -0.10b±0.08 18.47b±0.17  60.97a±0.40 -1.33b±0.60 20.50c±0.98 
10 63.27c±0.48 -0.53c±0.05 17.23c±0.52  57.20c±0.22 -2.57c±0.08 19.27c±0.56 
15 62.87c±0.39 -1.13d±0.05 18.40b±0.16  56.73c±0.41 -2.60c±0.12 22.03b±0.61 
20 63.27c±0.05 -2.00e±0.08 22.53a±0.25  59.87b±0.25 -3.57d±0.21 24.63a±0.19 

หมายเหตุ: a b c ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)   
 

การที่เสริมไข่น้ําในบะหม่ีสดทําให้บะหมี่สดมีสีคล้ําข้ึน เพราะไข่น้ําสดมีคลอโรฟิลล์ซ่ึงเป็นรงควัตถุสีเขียวเป็น

องค์ประกอบ จึงทําให้บะหมี่สดมีสีเขียวและจะมีสีเขียวเพ่ิมขึ้มตามการเสริมไข่น้ําปริมาณท่ีมากข้ึน ส่วนบะหมี่สดเสริมไข่น้ํา
เม่ือผ่านการลวกจึงมีสีเขียวเข้มข้ึน ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของบะหม่ีสดเสริมไข่น้ําร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 (โดยน้ําหนักแป้งสาลี)  
(ก) ลักษณะบะหม่ีก่อนต้ม (ข) ลักษณะบะหมี่หลังต้ม 

 
เวลาท่ีเหมาะสมในการต้มบะหม่ีสดเสริมไข่น้ํา 1.5-2 นาที ถือว่าใช้เวลาสั้นในการทําให้สุก ดังแสดงในตารางที่ 

2 เม่ือมีการเสริมไข่น้ําในบะหม่ีมากข้ึนจะทําให้การสูญเสียน้ําหนักหลังต้มมากขึ้น โดยบะหม่ีเสริมไข่น้ําท่ีร้อยละ 20 จะมี
การสูญเสียร้อยละ 10.22 บะหมี่สดเสริมไข่น้ําท่ีรอ้ยละ 15 และ 20 (โดยน้ําหนักแป้งสาลี) มีน้ําหนักท่ีได้จากการต้มลดลง
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) กับบะหมี่สดไม่เสริมไข่น้ําและเสริมไข่น้ําท่ีร้อยละ 5, 10 และ 15 (โดยน้ําหนักแป้ง
สาลี)  ส่วนค่าความต้านทานต่อการดึงขาด (tensile strength) ของบะหม่ีสดท่ีลวก (ดังตารางท่ี 2) บะหมี่สดเสริมไข่น้ําท่ี
มีการเสริมไข่น้ํามากข้ึนมีผลต่อการต้านทานการดึงขาดของเส้นบะหม่ีลดลงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ 
(p≤0.05) กับบะหมี่สดท่ีไม่เสริมไข่น้ํา  
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ตารางท่ี 2 คุณภาพหลังการต้มและค่าความต้านแรงดึงขาดของเส้นบะหม่ีสดเสริมไข่น้ํา 
 

ปริมาณไข่น้ํา (%) เวลาในการต้ม 
(min)  

การสูญเสียน้ําหนัก    
(% Cooking loss) 

น้ําหนักท่ีได้จากการต้ม 
(% cooking yield) 

ความต้านทานแรงดึง 
(g. force) 

0 2 6.56d±0.12 101.10a±0.84 16.27a±0.12 
5 2 6.91c±0.11 100.50a±0.22 15.27b±0.05 
10 2 6.94c±0.07 100.33a±0.33 15.43b±0.05 
15 1.5 9.60b±0.08 96.19b±0.43 12.60c±0.08 
20 1.5 10.22a±0.08 94.70c±0.54 12.30d±0.08 

หมายเหตุ:  a b c  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
  1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี  

บะหม่ีสดเสริมไข่น้ํา เม่ีอมีการเสริมไข่น้ําปริมาณมากข้ึนจะทําให้ปริมาณความชื้น โปรตีน เถ้า และเส้นใย
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนคาร์โบไฮเดรตและไขมันมีแนวโน้มลดตํ่าลง (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 องค์ประกอบทางเคมีของบะหม่ีสดเสริมไข่น้ํา (% โดยนํ้าหนักเปียก) 

 
ปริมาณ 
ไข่น้ํา (%) 

ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย คาร์โบไฮเดรต* 

0 33.99e±0.16 4.20e±0.04 0.23a±0.01 1.93d±0.01 0.19e±0.02 59.47a±0.18 
5 34.80d±0.15 4.53d±0.02 0.21a±0.01 2.01c±0.02 0.31d±0.01 58.14b±0.17 
10 35.63c±0.03 4.97c±0.01 0.20ab±0.01 2.15b±0.01 0.38c±0.01 56.67c±0.03 
15 36.56b±0.11 5.23b±0.03 0.19ab±0.01 2.20a±0.02 0.45b±0.01 55.36d±0.10 
20 37.38a±0.19 5.63a±0.01 0.17b±0.03 2.23a±0.02 0.51a±0.03 54.08e±0.20 

หมายเหตุ:  a b c  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
  *ปริมาณคาร์โบไฮเดรต = น้ําหนักแห้ง – (โปรตีน + ไขมัน + เถ้า) 

 
2. การวิเคราะห์คุณภาพภาพทางประสาทสัมผัส  
บะหมี่เสริมไข่น้ําท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ําหนักแป้งสาลี) ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับด้าน กลิ่น รสชาติ 

ความนุ่ม และความชอบรวม ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับบะหมี่สดท่ีไม่เสริมไข่น้ํา (สูตรควบคุม) 
ดังแสดงในตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสบะหม่ีสดเสริมไข่น้ํา  

 
ปริมาณ
ไข่น้ํา 
(%) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กลิ่น รสชาติ ความ
เหนียว 

ความนุ่ม ความชอบ
รวม 

0 6.10c±1.04 5.85b±0.65 6.65a±1.18 6.95a±0.97 6.80a±0.87 7.25a±0.70 7.65a±0.48 
5 6.55bc±0.97 5.75b±0.48 6.60a±0.97 7.05a±0.86 6.60a±0.73 7.05a±0.80 7.10b±0.77 
10 6.75b±0.77 6.35a±1.14 6.50a±0.59 7.40a±0.66 6.70a±0.46 7.20a±0.40 7.60a±0.59 
15 6.85b±0.85 6.40a±0.58 5.85b±0.79 6.15b±0.48 5.90b±0.70 6.25b±0.70 6.70b±0.90 
20 7.60a±0.73 6.65a±0.54 5.50b±0.92 5.90b±0.54 5.50b±0.59 6.10b±0.83 6.00c±0.77 

หมายเหตุ:  a b c  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  
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3. วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ 
บะหมี่เสริมไข่น้ํามีค่า aw สูงขึ้นระหว่าง 0.963 – 0.993 เนื่องจากไข่น้ําสดมีความชื้นสูงถึงร้อยละ 95.01              

(อุมาพร และรัชฏา, 2553) เม่ือเสริมไข่น้ําในบะหม่ีสดค่า aw ในบะหม่ีจึงสูงข้ึนตามปริมาณของไข่น้ําท่ีเสริม ซ่ึงค่า aw ท่ี
สูงขึ้นจะส่งต่อจํานวนยีสต์และราท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังแสดงในตารางท่ี 5 อายุการเก็บรักษาของบะหมี่สดจะสั้นถ้า
ปริมาณความชื้นและสารอาหารสูงและจะเสื่อมเสียอย่างรวดเร็วถ้าไม่เก็บท่ีอุณหภูมิต่ํา  
 
ตารางท่ี 5 แสดงปริมาณจํานวนจุลินทรีย์ของบะหม่ีสดเสริมไข่น้ํา 

 
ปริมาณไข่น้ํา (%)  จุลินทรีย์ (CFU/g)  aw 

Yeast & Mold E. coli Salmonella 
0 10 ไม่พบ ไม่พบ 0.955d±0.001 
5 11 ไม่พบ ไม่พบ 0.963c±0.001 
10 11 ไม่พบ ไม่พบ 0.963c±0.001 
15 12 ไม่พบ ไม่พบ 0.973b±0.002 
20 12 ไม่พบ ไม่พบ 0.993a±0.002 

หมายเหตุ:  a b c  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  
 

ปริมาณยีสต์และรา E.coli และ Salmonella  ของบะหม่ีสดเสริมไข่น้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เส้นบะหม่ีสด (มผช.732/2552) (สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2552)  ท่ีกําหนดไว้ว่ายีสต์และรา
ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม  E.coli  ต้องน้อยกว่า 3 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม และ Salmonella ต้องไม่
พบในตัวอย่าง 25 กรัม 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1. การศึกษาผลของปริมาณไข่น้ําต่อคุณภาพของบะหม่ีสด 
เม่ือเสริมไข่น้ําในบะหม่ีสดเพ่ิมข้ึน ทําให้สีเขียวของบะหม่ีคล้ําขึ้น เนื่องจากไข่น้ําสดมีสีเขียวเข้มทําให้มีค่าความ

สว่าง (L*) ต่ํา ดังแสดงในตารางท่ี 1 อุมาพร และรัชฏา (2553) วัดค่าสีของไข่น้ํา ได้ค่าความสว่าง (L*)  48.07 ค่าสีเขียว 
(-a*) และค่าสีเหลือง (b*) มีค่า -0.05 และ 22.81 เม่ือเปรียบเทียบกับแป้งสาลีมีค่าความสว่าง (L*) 94.42 ค่าสีเขียว (-
a*) และค่าสีเหลือง (b*) มีค่า -7.55 และ 6.04 (พรรทิพา, 2555) แป้งสาลีและไข่น้ําท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบะหม่ีจึง

มีผลต่อค่าสีของบะหม่ีเสริมไข่น้ํา การท่ีเสริมไข่น้ําในบะหม่ีสดทําให้บะหม่ีสดมีสีคล้ําข้ึน เพราะไข่น้ําสดมีคลอโรฟิลล์ซ่ึงเป็น

รงควัตถุสีเขียวเป็นองค์ประกอบ จึงทําให้บะหมี่สดมีสีเขียวและจะมีสีเขียวเพิ่มข้ึมตามการเสริมไข่น้ําปริมาณท่ีมากข้ึน ส่วน
บะหมี่สดเสริมไข่น้ําเม่ือผา่นการลวกจึงมีสีเขียวเข้มข้ึน เนื่องจากการให้ความร้อนจะทําให้คลอโรฟิลล์ในไข่น้ําอยู่ในสภาพท่ีคง

ตัว จะเกิดกระบวนการท่ีแมกนีเซียมในโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ถูกแทนท่ีด้วยไฮโดรเจนแล้วกลายเป็นฟีโอไฟติน 
(Pheophytin) ซ่ึงโครงสร้างนี้เองจะทําให้สีเขียวสดในไข่น้ําเปล่ียนเปน็สีเขียวแก่ (วลัย และสมยศ, 2558) ส่งผลทําให้ค่าความ

สว่าง (L*) และค่าสีเขียว (-a*) บะหมี่เสริมไข่น้ําลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนลวก ดังแสดงในภาพท่ี 1 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กุลยา และอโนชา (2557) การเติมสาหร่ายผักกาดทะเลผงท่ีมีสีเขียวโดยแปรปริมาณร้อยละ 0. 2, 4, 6, 8 และ 10 (โดย
น้ําหนักแป้ง) ในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป พบว่าเม่ือสาหร่ายผักกาดทะเลผงเพ่ิมข้ึน ค่าความสว่าง (L*) ของตัวอย่างบะหม่ีสดก่อน
ลวก และบะหม่ีสดหลังลวก มีแนวโน้มลดลง    

บะหม่ีเสริมไข่น้ํามีคุณภาพหลังการต้ม เม่ือมีการเสริมไข่น้ําในบะหม่ีมากขึ้นจะทําให้การสูญเสียน้ําหนักหลังต้ม
มากข้ึน (ตารางท่ี 2) เนื่องจากการเติมไข่น้ําในสูตรบะหมี่ทําให้สัดส่วนของโปรตีนกลูเตนในแป้งสาลีท่ีเป็นโครงสร้าง
ร่างแหของเส้นบะหม่ีลดลง และเส้นใยท่ีมีสูงในไข่น้ําอาจไปขัดขวางการเกิดโครงสร้างระหว่างสตาร์ชและโปรตีนทําให้
โครงสร้างของเส้นบะหม่ีไม่แข็งแรง เม็ดสตาร์ชท่ีผิวหน้าของเส้นบะหม่ีจึงหลุดออกมาได้ง่ายในระหว่างการต้ม (กุลยาและ
อโนชา, 2557) โดยบะหม่ีเสริมไข่น้ําท่ีร้อยละ 20 จะมีการสูญเสียร้อยละ 10.22 บะหมี่สดเสริมไข่น้ําท่ีร้อยละ 15 และ 
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20 (โดยน้ําหนักแป้งสาลี) มีน้ําหนักท่ีได้จากการต้มลดลงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) กับบะหมี่สดไม่เสริมไข่น้ํา
และเสริมไข่น้ําท่ีร้อยละ 5, 10 และ 15 (โดยน้ําหนักแป้งสาลี) น้ําหนักท่ีได้จากการต้มสูงแสดงว่าเส้นบะหม่ีมี
ความสามารถในการดูซับน้ําและอุ้มน้ําได้มากเป็นผลทําให้ค่าน้ําหนักหลังต้มสุกของบะหม่ีสูงขึ้น (รัชนีพร และคณะ 
2559) คุณภาพของบะหม่ีท่ีดีในการต้มคือ จะต้องมีเวลาท่ีเหมาะสมในการต้มบะหม่ีให้สุกท่ีสั้น และปริมาณของแข็งท่ี
สูญเสียระหว่างการต้มไปกับน้ําในปริมาณท่ีน้อยและน้ําหนักหลังต้ม (Yadav et al., 2014)  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของบะหม่ีสดเสริมไข่น้ําท้ัง 4 ระดับ (ตารางท่ี 3) พบว่าความชื้น โปรตีน 
เถ้า เส้นใยสูงขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากไข่น้ําสดมีความชื้น โปรตีน และเส้นใยในปริมาณท่ีสูง ในทํานองเดียวกับ อุมาพร และ
รัชฏา, (2553) พบว่าไข่น้ํามีความชื้นสูงร้อยละ 95.01 (อุมาพร และรัชฏา, 2553) ส่วนงานวิจัยของ Ruekaewma et al. 
(2015) รายงานว่าไขน้ํามีโปรตีน ไขมัน และเส้นใยร้อยละ 48.2, 9.6 และ 14.5 (น้ําหนักแห้ง) ดังนั้นเม่ือนําไข่น้ํามาเสริม
ในบะหมี่จึงทําให้องค์ประกอบทางเคมีของบะหม่ีสดเสริมไข่น้ํามีค่าสูงข้ึนตามปริมาณการเสริมไข่น้ําท่ีมากข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับบะหม่ีท่ีไม่เสริมไข่น้ํา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shahsavani and Mostaghim (2017) เสริมสาหร่ายส
ไปรูลิน่าผงเติมลงในบะหม่ีร้อยละ 5, 10 และ 15 (โดยน้ําหนักแป้งสาลี) ทําให้องค์ประกอบทางเคมีของบะหม่ี ได้แก่ 
ไขมัน โปรตีน เส้นใย ความชื้น และ เถ้า เพ่ิมข้ึนตามปริมาณของสาหร่ายสไปรูลิน่าผงท่ีเสริมมากข้ึนในบะหม่ี 

2. การวิเคราะห์คุณภาพภาพทางประสาทสัมผัส  
การวิเคราะห์คุณภาพภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าการเสริมไข่น้ําในบะหม่ีสดในปริมาณสูงเนื่องจากไข่น้ําเป็น

พืชท่ีมีรสจืดเหมือนพืชผักท่ัวไป ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น (นพรัตน์, 2547) ส่วนคะแนนทางด้านลักษณะท่ีปรากฎและสีสูงข้ึนตาม
ไข่น้ําท่ีเสริมในบะหม่ีสด โดยบะหม่ีสดท่ีเสริมไข่น้ํา 20 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ําหนักแป้งสาลี) จะได้รับคะแนนด้านลักษณะ
ปรากฏและสีมากท่ีสุดคือ 7.60 และ 6.65 (ตารางท่ี 4) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนี และคณะ (2559) พบว่า
ช็อกโกแลตชิฟมัฟฟินเสริมไข่น้ํา ผู้ทดสอบให้คะแนนด้านสีสูงข้ึนตามปริมาณการเสริมไข่น้ําท่ีมากขึ้น ซ่ึงลักษณะสีของเส้น
บะหม่ีสดเสริมไข่น้ําจะมีสีเขียวเข้มขึ้นตามปริมาณการเสริมไข่น้ําท่ีมากขึ้นในบะหม่ีและไม่พบจุดสีเขียวของไข่น้ํา เส้นมี
ความเรียบเนียน ดังแสดงในภาพที่ 1 การที่ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้คะแนนท้ัง 2 ด้านสูงสุด อาจจะเนื่องมาจาก
บะหม่ีสดเสริมไข่น้ํามีสีเขียวเหมือนบะหมี่หยกท่ีนิยมบริโภคโดยท่ัวไป 

การเสริมไข่น้ําในบะหม่ีสดในปริมาณเพิ่มข้ึน ทําให้บะหม่ีเสริมไข่น้ํามีคุณภาพหลังการต้ม เช่น เวลาท่ีเหมาะสม
ในการต้ม น้ําหนักท่ีได้จากการต้ม และ ความต้านทานแรงดึงลดลง ส่วนการสูญเสียน้ําหนักระหว่างการต้มจะเพ่ิมข้ึน ค่า
ความสว่าง (L*) ค่าสีเขียว (-a*) ลดลงส่วนค่าสีเหลือง (b*) เพ่ิมข้ึน รวมท้ังทําให้บะหมี่มีปริมาณความชื้น โปรตีน เถ้า 
และเส้นใยสูงกว่าสูตรไม่เสริมไข่น้ํา (p≤0.05) นอกจากน้ียังพบว่าการเสริมไข่น้ําร้อยละ 10 (โดยน้ําหนักแป้งสาลี) บะหม่ี
จะได้รับคะแนนความชอบโดยรวมจากผู้ทดสอบชิมไม่แตกต่างจากสูตรไม่เสริมไข่น้ํา (p>0.05) การเสริมไข่น้ํามากขึ้น
ส่งผลให้ค่า aw เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ มีปริมาณเชื้อยีสต์และราไม่เกิน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เส้นบะหม่ีสด (มผช.732/2552)  
 

ขัอเสนอแนะ 
 

1. ในการเสริมไข่น้ําในบะหม่ีสดอาจจะเสริมได้มากกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากผู้ทดสอบยังให้คะแนนด้านลักษณะ
ปรากกฎ และ ด้านสี อยู่ในระดับชอบปานกลาง  (7)  และความชอบรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย (6)  

2. อาจมีการศึกษาการนํามาใช้ในรูปแบบของไข่น้ําอบแห้ง ซ่ึงจะทําให้สะดวกต่อการใช้ และทําให้อายุการเก็บ
รักษาของบะหมี่เสริมไข่น้ําได้นานข้ึน 
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ผลของการลวกต่อการยับย้ังการเกิดสนี้ําตาลในแก่นตะวัน 
Effects of Blanching on Enzymatic Browning Inhibition of Jerusalem Artichoke 
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บทคัดย่อ 
 

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของความร้อนโดยวิธีการลวกต่อการยับย้ังการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลใน
แก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ีอุณหภูมิ 100   ํC ท่ีระยะเวลา 0-4 นาที วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส 
พบว่า เม่ือใช้เวลาในการลวกมากขึ้นจะมีแนวโน้มของกิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสลดลง การลวกท่ีอุณหภูมิ 
100  ํC เป็นเวลาตั้งแต่ 1 นาทีขึ้นไปสามารถลดกิจกรรมการทํางานของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสได้ การวิเคราะห์
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของแก่นตะวันพบว่า เม่ือใช้เวลาในการลวกมากข้ึน ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ท้ังหมดไม่แตกต่างกัน และผลการวิเคราะห์ค่าสีของแก่นตะวันพบว่า ค่า L* และ a* ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) 
แต่ระยะเวลาการลวกท่ีแตกต่างกันมีผลต่อค่า b* กล่าวคือ เม่ือใช้เวลาในการลวกเพิ่มขึ้นสีของแก่นตะวันมีแนวโน้ม      
มีสีเหลืองมากข้ึน การวิเคราะห์กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันของแก่นตะวันพบว่า เม่ือใช้เวลาในการลวกเพ่ิมข้ึน
จะทําให้ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP สูงข้ึน แต่ผลวิเคราะห์กิจกรรมการเป็นสารต้าน
ออกซิเดชัน ABTS ไม่แตกต่างกัน และผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ําตาลฟรุกโตส น้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลซูโครสของแก่น
ตะวันพบว่า เม่ือเวลาในการลวกเพ่ิมข้ึน ปริมาณนํ้าตาลฟรุกโตส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลซูโครสไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
คําสําคัญ: แก่นตะวัน, การลวก, ปฏิกิริยาสีน้ําตาล 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this study was to study the effects of blanching on the inhibition of enzymatic 
browning of Jerusalem artichoke which was blanched at 100  ํC for 0-4 minutes. The activity of 
polyphenol oxidase decreased and increased in blanching time. Blanching temperature at 100 ํC for 
time up to 1 minute could reduce the activity of the polyphenol oxidase. Total phenolic compounds 
of Jerusalem artichoke were not different as the blanching time increased. For the color evaluation of 
Jerusalem artichoke, the result showed the value of L* and a* as not significantly different. However, 
b* was significantly with increasing the time of blanching. Therefore, the increasing time to blanch of 
Jerusalem artichoke juice tended to be dark yellow. For the antioxidant properties in Jerusalem 
artichoke, the result showed that increasing the time of blanching caused high values of DPPH and 
FRAP radical scavenging. Whereas, ABTS radical scavenging was not different. For the analysis of 
fructose, glucose, and sucrose, the concentration of fructose, glucose and sucrose were not different 
after increasing blanching time. 
Keywords: Jerusalem Artichoke, Blanching, Browning Reaction 
 

บทนํา 
 

แก่นตะวัน เป็นพืชดอกในตระกูลทานตะวัน มีถิ่นกําเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ แต่สามารถปรับตัว ได้ดีใน
สภาพการเพาะปลูกของประเทศไทย มีลําต้นส่วนท่ีอยู่เหนือดินสูงประมาณ 1.5-2.0 เมตร และมีขนออกตามกิ่งและ    
ใบ ส่วนลําต้นใต้ดินเป็นแบบทูเบอร์ (tuber) ลักษณะคล้ายหัวมันฝร่ัง สามารถนํามารับประทานได้ ใบรีคล้ายรูปไข่     
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บางพันธ์ุมีขอบใบหยัก มีดอกเป็นรูปร่างทรงกลม แบน  สีเหลือง คล้ายดอกทานตะวัน หรือดอกบัวตอง หัวของแก่น
ตะวันจะมีสารอินูลิน (inulin) ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีให้ความหวาน และไม่ถูกย่อยในกระเพาะและลําไส้เล็ก โดยอยู่ในระบบ
ทางเดินอาหารเป็นเวลานาน ทําให้ไม่รู้สึกหิว กินอาหารได้น้อย ช่วยในการลดความอ้วน ป้องกันโรคเบาหวาน และ     
ลดความดันในเลือดได้ดี (นิมิต วรสูต และสนั่น จอกลอย, 2549) นอกจากหัวของแก่นตะวันอุดมไปด้วยวิตามินบี เหล็ก 
และแคลเซียม นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ วิตามินซี และสารประกอบฟีนอลิก สารต้านอนุมูลอิสระ
สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหลายโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรังท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 
จะเห็นได้ว่าแก่นตะวันเป็นพืชท่ีมีคุณประโยชน์มากมาย แต่ปัญหาท่ีสําคัญในการแปรรูป คือ หลังจากการ ปอกเปลือก
หรือการตัดหัวแก่นตะวันจะเกิดสีน้ําตาลจากปฏิกิริยาของเอนไซม์ และมีสีคล้ําขึ้นหลังจากนําไปต้มทําให้สุกจากปฏิกิริยา
การเกิดสีน้ําตาล การเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซม์จะเกิดข้ึนเม่ือบริเวณส่วนผิวถูกตัดและสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ 
เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสเกิดการออกซิไดส์เป็นสารประกอบฟีนอลิกเป็นออร์โท-ควิโนน (O-quinones) ในสภาพท่ีมี
อากาศ เป็นสาเหตุให้เกิดสีคล้ําข้ึน การเกิดสีน้ําตาลข้ึนอยู่กับกิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ปริมาณของ
สารประกอบฟีนอลิก ออกซิเจน pH และอุณหภูมิ (Martinez and Whitaker, 1995) เป็นสาเหตุทําให้ผลิตภัณฑ์     
จากแก่นตะวันมีสีคล้ํา ไม่น่ารับประทาน เสียคุณค่าทางโภชนาการ ลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาติเปลี่ยนไป ไม่เป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภค และทําให้อายุการเก็บรักษาสั้น การป้องกันการเกิดสีน้ําตาลในอาหารมีวิธีต่างๆ ดังนี้ การกําจัด
ออกซิเจน การเก็บรักษาในสภาพสุญญากาศที่มีการบรรจุก๊าซเฉื่อย การเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ดัดแปลงบรรยากาศ     
การใช้ความเย็น การควบคุมปริมาณนํ้าในพืช การใช้กรด การควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การใช้สารเคลือบผิว 
การใช้น้ําเชื่อม การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ และการป้องกันไม่ให้ผลิตผลสดได้รับการกระทบกระเทือน (ธวัชชัย ชิณวงศ์
, ม.ป.ป.) นอกจากนี้การใช้วิธีการลวกด้วยความร้อนเป็นวิธีการหน่ึงในการป้องกันการเกิดสีน้ําตาลได้ เนื่องจากความร้อน
จะทําให้เอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องไม่ทํางาน และเป็นวิธีท่ีสะดวก ง่าย มีค่าใช้จ่ายตํ่า แต่การลวกท่ีนานเกินไปอาจมีผลต่อ
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระทีมีอยู่ในแก่นตะวัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการทดลองเพื่อศึกษาผลของการลวกท่ีมีต่อการ
ยับย้ังการเกิดสีน้ําตาลในแก่นตะวัน รวมถึงยังมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระท่ีสูง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาผลของการลวกต่อการยับย้ังการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลในแก่นตะวัน 
2. เพ่ือศึกษาผลของการลวกต่อประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของแก่นตะวัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุดิบ 
 แก่นตะวันสายพันธ์ุเบอร์ 2 อายุ 4 เดือน จํานวน 10 กิโลกรัม จากไร่พิริยะ อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ทําการเก็บรักษาก่อนทําการวิจัยโดยเก็บท่ีอุณหภูมิ 4   ํC 

เตรียมตัวอย่าง 
นําหัวแก่นตะวันมาล้างทําความสะอาด ห่ันเป็นชิ้นขนาด 0.5 เซนติเมตร โดยไม่ปอกเปลือกแบ่งออกเป็น 4 

ส่วนเท่าๆ กัน  
 การศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการลวกที่มีผลต่อคุณสมบัติของแก่นตะวัน  

นําตัวอย่างท่ีห่ันแล้วมาลวกที่อุณหภูมิ 100  ํC (น้ําเดือด) เป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 นาที หลังจากน้ันนํา
ตัวอย่างท่ีผ่านการลวกมาแช่น้ําเย็น ผึ่งให้แห้ง ปั่นให้ละเอียดด้วยเคร่ืองปั่น โดยเติมน้ํากลั่นต่อตัวอย่างในอัตราส่วน 1:3 
จากนั้นกรองด้วยกระชอน เก็บท่ีอุณหภูมิ 4   ํC แล้วนําไปศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ดังน้ี 
 1)  กิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส โดยวิธีท่ีดัดแปลงจาก Litcher et al. (2000)  
 การเตรียม 4-methyl catachol 
 นํา 4-methyl catachol จํานวน 0.25 กรัม ละลายใน ethanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้
เป็น 10 มิลลิลิตร ด้วยน้ํากลั่นจะได้สารละลาย 4-methyl catachol ความเข้มข้น 23 นอร์มอล 
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 วิธีการเตรียม Phosphate buffer pH 6.6 
 เตรียม sodium phosphate ชนิด monobasic ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ (สารละลาย A) โดยชั่ง sodium 
phosphate จํานวน 27.8 กรัม ละลายด้วยนํ้ากลั่น ค่อยๆ คนจนสารละลายหมด แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้ครบ 1 
ลิตร  
 เตรียม  sodium phosphate ชนิด dibasic ความเข้มข้น  0.2 โมลาร์ (สารละลาย B) โดยชั่ ง sodium 
phosphate จํานวน 53.56 กรัม ละลายด้วยนํ้ากลั่น ค่อยๆ คนจนสารละลายหมด แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้ครบ 
1 ลิตร  
 นําสารละลาย A 62.5 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย B 37.5 มิลลิลิตร จะได้ phosphate buffer pH 6.6 
นําไปเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4  ํC 
 นําตัวอย่างแก่นตะวัน 15 กรัม ผสมกับสารละลาย phosphate buffer ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ (pH 6.6) 
ปริมาตร 20 มิลลิลิตรและ insoluble polyvinyl pyrollidone จํานวน 0.5 กรัม แล้วนําไปปั่นให้เข้ากัน จากนั้นนําไป 
centrifuge ท่ีแรงเหว่ียง 8,000 x g อุณหภูมิ  4  ํC เป็นเวลา 10 นาที แล้วนํา supernatant ท่ีได้ไป centrifuge      
อีกครั้งท่ีแรงเหว่ียง 10,000 x g อุณหภูมิ 4  ํC เป็นเวลา 10 นาที ปิเปต supernatant ท่ีได้มา 0.75 มิลลิลิตร ลงใน
หลอดทดลองแล้วเติมสารละลาย 4-methyl catachol ปริมาตร 0.12 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เครื่อง spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร ผลท่ีได้นําไปคํานวณในหน่วยการเปลี่ยนแปลงค่า  
Ab/g FW/min x 1000 
 2)  วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟินอลิกท้ังหมดโดยวิธีของ Singleton et al. (1999) คํานวณในรูป mg ของ 
gallic acid  

ปิเปตสารสกัดตัวอย่างปริมาตร 200 μl ใส่ในหลอดทดลองเติมสารละลาย Folin-Ciocalteu ปริมาตร 800 μl 
และเติมน้ํากลั่นปริมาตร 4 ml ผสมให้เข้ากันเติมสารละลาย Na2CO3 ความเข้มข้นร้อยละ 7.5 ปริมาตร 2 ml เขย่าให้
เข้ากัน 2 นาทีเติมน้ํากลั่น 3 ml ผสมให้เข้ากัน เก็บไว้ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิ ห้อง 2 ชั่วโมงวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คลื่น 750 nm สําหรับ blank ใช้น้ํากลั่นแทนสารสกัดตัวอย่างและใช้ gallic acid ท่ีความเข้มข้น 5, 10, 20, 50, และ 
100 ppm เป็นสารมาตรฐาน และรายงานผลในหน่วยของมิลลิกรัมสมมูล gallic acid ในตัวอย่างแก่นตะวัน 100 กรัม 
 3)  กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน  
 - วิธี DPPH โดยวิธีของ Dasgupta and De (2004)  

ปิเปตสารสกัดตัวอย่างปริมาตร 150 μl ใส่ในหลอดทดลองเติมสารละลาย DPPH เข้มข้น 0.6 mM ปริมาตร 3 
ml ผสมให้เข้ากันเก็บในท่ีมืดอุณหภูมิห้อง 30 นาทีวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm โดยใช้น้ํากลั่นเป็น 
blank แทนสารสกัดตัวอย่างและใช้  Trolox ความเข้มข้น 25, 50, 100, 300, และ 600  μM เป็นสารมาตรฐานรายงาน
ผลในหน่วยของ μmol Trolox ต่อตัวอย่างแก่นตะวัน 100 กรัม 
 - วิธี ABTS โดยวิธีของ Arnao et al. (2001)  

ปิเปตสารสกัดตัวอย่างปริมาตร 150 μl ใส่ในหลอดทดลองเติมสารละลาย ABTS ปริมาตร 2850 μl ผสมให้เข้า
กัน ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 734 nm คํานวณในรูปของ 
μmol/g of TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) สําหรับ blank ใช้น้ํากลั่นแทนสารสกัดตัวอย่าง และ
ใช้ Trolox ความเข้มข้น 25, 50, 100, 300, และ 600 μM เป็นสารมาตรฐานรายงานผลในหน่วยของ μmol Trolox ต่อ
ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 กรัม 
 - วิธี FRAP โดยวิธีของ Benzie and Strain (1996)  

ปิเปตสารสกัดตัวอย่างปริมาตร 150 μl ใส่ในหลอดทดลองเติมสารละลาย FRAP ปริมาตร 2850 μl ผสมให้เข้า
กันเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องในท่ีมืดเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 593 nm คํานวณในรูปของ 
μmol/g of TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) สําหรับ blank ใช้น้ํากลั่นแทนสารสกัดตัวอย่าง และ
ใช้ Trolox ความเข้มข้น 25, 50, 100, 300, และ 600 μM เป็นสารมาตรฐานรายงานผลในหน่วยของ μmol Trolox ต่อ
ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 กรัม 
 4)  การวัดค่าสีในระบบ CIE (L*, a*, b*) โดยใช้เครื่องวัดสี HunterLab 

5)  การวิเคราะห์หาปริมาณน้ําตาลกลูโคส น้ําตาลฟรุกโตส และน้ําตาลซูโครส โดยใช้เคร่ือง HPLC โดยวิธีของ 
Petkova et al. (2013)  
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 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทําการ
ทดลอง 3 ซํ้า และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้วิธี Duncan new multiple range test (DMRT) ท่ี
ระดับความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 95 

 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาถึงผลของความร้อนโดยวิธีการลวกต่อการยับย้ังการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลในแก่นตะวัน 
โดยนําหัวแก่นตะวันท่ีห่ันแล้วมาลวกท่ีอุณหภูมิ 100  ํC (น้ําเดือด) เป็นเวลา 0-4 นาที หลังจากนั้นนําตัวอย่างท่ีผ่านการ
ลวกมาแช่น้ําเย็น ผึ่งให้แห้ง ปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น โดยเติมน้ํากลั่นต่อตัวอย่างในอัตราส่วน 1:3 จากนั้นกรองด้วย
กระชอนเก็บท่ีอุณหภูมิ 4  ํC ทําการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ท้ังหมด ค่าสี L* a* b* กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน และปริมาณน้ําตาลฟรุกโตส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาล
ซูโครส ได้ผลการทดลองดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสของแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ี 
อุณหภูมิ 100  ํC ท่ีระยะเวลาแตกต่างกัน 

 

เวลาท่ีใช้ในการลวก(นาที) 
กิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส 

 (Unit/g) กิจกรรมท่ีเหลือ (ร้อยละ) 
0 
1 
2 
3 
4 

3.61a ± 0.15 
2.26b ± 0.07 
1.51c ± 0.20 
1.18c ± 0.20 
1.03c ± 0.16 

100.00 
62.68 
41.88 
32.74 
28.64 

หมายเหตุ : ทําการวัดจํานวน 3 ซํ้า เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวต้ังของสภาวะของแก่นตะวัน 
a, b, และ c เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า แก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ีอุณหภูมิ 100  ํC ท่ีระยะเวลาแตกต่างกัน มีค่ากิจกรรม
เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยแก่นตะวันท่ีไม่ลวก มีค่ากิจกรรมเอนไซม์
โพลีฟีนอลออกซิเดสสูงท่ีสุด โดยมีค่าเท่ากับ 3.610 unit/g คิดเป็นร้อยละ 100 แก่นตะวันท่ีลวกเป็นเวลา 1 นาที มีค่า
กิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสรองลงมา โดยมีค่าเท่ากับ 2.263 unit/g คิดเป็นร้อยละ 62.68 ส่วนแก่นตะวันท่ี
ลวกเป็นเวลา 2, 3 และ 4 นาที มีค่ากิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≥0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 1.512, 1.182 และ 1.034 unit/g ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 41.88, 32.74 และ 28.64 
ตามลําดับ  

แก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ีอุณหภูมิ 100  ํC ท่ีระยะเวลาแตกต่างกันมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดอยู่ในช่วง 0.025 ถึง 0.044 mg ของ gallic acid/ตัวอย่างแก่น
ตะวัน 100 g โดยแก่นตะวันท่ีลวกเป็นเวลา 4 นาที มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดมากท่ีสุด ส่วนแก่นตะวันท่ีลวก
เป็นเวลา 2 นาทีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกน้อยท่ีสุด  
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ีอุณหภูมิ 100  ํC ท่ี
ระยะเวลาแตกต่างกัน 
 

เวลาท่ีใช้ในการลวก(นาที) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดns 
 (mg ของ gallic acid / ตัวอย่าง 100 g) 

0 
1 
2 
3 
4 

0.033 ± 0.00 
0.041 ± 0.01 
0.025 ± 0.00 
0.040 ± 0.01 
0.044 ± 0.01 

หมายเหตุ : ทําการวัดจํานวน 3 ซํ้า เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวต้ังของสภาวะของแก่นตะวัน 
   ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05)   

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า แก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ีอุณหภูมิ 100  ํC ท่ีระยะเวลาแตกต่างกันมีค่า L* และ a* ไม่
แตกต่างกัน แต่ค่า b* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) การวิเคราะห์ค่าสีของแก่นตะวัน โดยค่า L* 
เป็นค่าความสว่าง มีค่าอยู่ในช่วง 9.00 ถึง 9.89 ค่า a* เป็นค่าท่ีบ่งบอกความเป็นสีแดงและสีเขียว มีค่าอยู่ในช่วง -1.67 
ถึง -0.97 และค่า b* เป็นค่าท่ีบ่งบอกความเป็นสีเหลืองและสีน้ําเงิน มีค่าอยู่ในช่วง -3.48 ถึง 1.83  
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสีของแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ีอุณหภูมิ 100  ํC ท่ีระยะเวลาแตกต่างกัน 
 

เวลาท่ีใช้ใน 
การลวก(นาที) 

ค่าสี 
L* ns a* ns b* 

0 
1 
2 
3 
4 

9.00 ± 1.14 
9.53 ± 1.25 
9.03 ± 0.95 
9.89 ± 0.86 
9.86 ± 0.80 

-1.63 ± 0.83 
-1.67 ± 0.17 
-0.97 ± 1.67 
-1.52 ± 0.19 
-1.22 ± 0.45 

-3.48b ± 0.69 
-3.39b ± 0.45 
-1.88b ± 0.92 
0.69a ± 0.67 
1.83a ± 0.37 

หมายเหตุ : ทําการวัดจํานวน 3 ซํ้า เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวต้ังของสภาวะของแก่นตะวัน 
ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05)       
a, b, และ c เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
L* เป็นค่าความสว่างของสีซ่ึงมีค่ามาจาก 0 คือ สีดํา ถึง 100 คือ สีขาว 
a* เป็นค่าท่ีบ่งบอกความเป็นสีเขียวและสีแดง ค่าความเป็นบวกแสดงความเป็นสีแดง ค่าความเป็นลบแสดงความเป็นสีเหลือง 
b* เป็นค่าท่ีบ่งบอกความเป็นสีเหลืองและสีน้ําเงิน ค่าความเป็นบวกแสดงความเป็นสีเหลืองค่าเป็นลบแสดงความเป็นสีน้ําเงิน 
 

จากผลการวิเคราะห์การเป็นสารต้านออกซิเดชันของแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกที่อุณหภูมิ 100  ํC ท่ีระยะเวลา
แตกต่างกัน พบว่าการศึกษาประสิทธิภาพการเป็นสารต้านออกซิเดชัน DPPH ของแก่นตะวันท่ีตรวจวัดความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระ DPPH มีค่าอยู่ในช่วง 0.513 ถึง 3.044 μM T.E/ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 g ส่วนการวิเคราะห์
กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน FRAP ท่ีวัดความสามารถในการรีดิวซ์เฟอรร์ริกของแก่นตะวัน มีค่าอยู่ในช่วง 3.960 
ถึง 13.231 μM T.E/ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 g โดยแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกเป็นเวลา 3 นาที และ 4 นาที มีปริมาณสาร
ต้านออกซิเดชันมากท่ีสุด แต่ผลวิเคราะห์กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ABTS ของแก่นตะวัน พบว่า มีกิจกรรม
การเป็นสารต้านออกซิเดชันไม่แตกต่างกัน มีค่ากิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ABTS อยู่ในช่วง 0.585 ถึง 0.719 
μM T.E/ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 g 
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันของแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ีอุณหภูมิ 100  ํC ท่ี
ระยะเวลาแตกต่างกัน 

 
เวลาท่ีใช้ในการ

ลวก(นาที) 
DPPH  

(μM T.E/ตัวอย่าง 100 g) 
FRAP 

(μM T.E/ตัวอย่าง 100 g) 
ABTS ns 

(μM T.E/ตัวอย่าง 100 g) 
0 
1 
2 
3 
4 

0.513b ± 0.05 
0.716b ± 0.07 
1.627b ± 0.02 
2.870a ± 0.08 
3.044a ± 0.09 

3.960b ± 0.05 
5.817b ± 0.08 
5.354b ± 0.07 
12.299a ± 0.06 
13.231a ± 0.09 

0.719 ± 0.02 
0.585 ± 0.02 
0.655 ± 0.04 
0.704 ± 0.08 
0.689 ± 0.14 

หมายเหตุ : ทําการวัดจํานวน 3 ซํ้า เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวต้ังของสภาวะของแก่นตะวัน 
   ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) 
   a และ b เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
   μM T.E = micro mol per liter of Trolox equivalents 

  
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ําตาลฟรุกโตส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลซูโครสของแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ี
อุณหภูมิ 100  ํC ท่ีระยะเวลาแตกต่างกัน พบว่า มีปริมาณน้ําตาลฟรุกโตส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลซูโครสไม่แตกต่าง
กัน โดยแก่นตะวันมีปริมาณน้ําตาลฟรุกโตสอยู่ในช่วง 0.0660 ถึง 0.1183 g/ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 g มีปริมาณนํ้าตาล
กลูโคสอยู่ในช่วง 0.0120 ถึง 0.0370 g/ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 g และมีปริมาณน้ําตาลซูโครสอยู่ในช่วง 0.0733 ถึง 
0.1207 g/ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 g แสดงดังตารางท่ี 5   
 
ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ําตาลฟรุกโตส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลซูโครสของแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ี
อุณหภูมิ100  ํC ท่ีระยะเวลาแตกต่างกัน 
 

เวลาท่ีใช้ในการลวก(นาที) 
น้ําตาลฟรุกโตสns 
(g/ตัวอย่าง 100g) 

น้ําตาลกลูโคสns 
(g/ตัวอย่าง 100g) 

น้ําตาลซูโครสns 
(g/ตัวอย่าง 100g) 

0 
1 
2 
3 
4 

0.1183 ± 0.08 
0.0937 ± 0.09 
0.0807 ± 0.08 
0.0660 ± 0.09 
0.0683 ± 0.07 

0.0370 ± 0.06 
0.0210 ± 0.08 
0.0103 ± 0.08 
0.0120 ± 0.09 
0.0150 ± 0.07 

0.1150  ± 0.02 
0.1207  ± 0.04 
0.0780  ± 0.05 
0.0733  ± 0.06 
0.0950  ± 0.04 

หมายเหตุ : ทําการวัดจํานวน 3 ซํ้า เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวต้ังของสภาวะของแก่นตะวัน 
   ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาผลของความร้อนโดยวิธีการลวกต่อการยับย้ังการเกิดสีน้ําตาลในแก่นตะวัน จากนั้นศึกษาสมบัติ
ต่างๆของแก่นตะวัน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 ความร้อนท่ีให้และระยะเวลาในการลวกท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลต่อการยับย้ังการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลในแก่นตะวันจาก
ข้อมูลพบว่า เม่ือใช้เวลาในการลวกมากขึ้นจะมีแนวโน้มของกิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสลดลง เนื่องจากอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมในการทํางานของเอนไซม์โพลีพีนอลออกซิเดสอยู่ในช่วง 25-30  ํC อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะลดลงอย่าง
รวดเร็ว เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนเอนไซม์ประเภทนี้ไม่ทนต่อความร้อน โดยอุณหภูมิในช่วง 70-90 ํC สามารถยับย้ังกิจกรรมของ
เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสได้ (Zawistowski et al., 1991; Duangmal and Owusu-Apenten, 1999) ซ่ึงสอดคล้อง
กับการทดลองของ วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสด์ิ และคณะ (2554) พบว่าในการเตรียมตัวอย่างมังคุดก่อนกระบวนการแช่อ่ิม 
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อุณหภูมิและเวลามีผลต่อค่ากิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ซ่ึงเม่ือเวลาในการลวกเพ่ิมข้ึนจะสามารถลดค่า
กิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสลงได้ โดยสภาวะท่ีเหมาะสมในการยับย้ังการเกิดกิจกรรมของเอนไซม์โพลี      
ฟีนอลออกซิเดส คือ ท่ีอุณหภูมิ 80  ํC เป็นเวลา 2 นาที แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสจะถูก
ทําลายเมื่อได้รับความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 70  ํC ดังนั้นการเลือกอุณหภูมิ และเวลาท่ีเหมาะสมจะสามารถลดกิจกรรม
การทํางานของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสได้  ในการทดลองนี้การลวกท่ีอุณหภูมิ 100  ํC เป็นเวลาตั้งแต่ 1 นาทีขึ้นไป 
สามารถลดกิจกรรมการทํางานของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสได้ 
 ระยะเวลาในการลวกไม่มีผลต่อสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด โดยแก่นตะวันท่ีลวกเป็นเวลา 4 นาที มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด ส่วนแก่นตะวันท่ีลวกเป็นเวลา 2 นาทีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกน้อยท่ีสุด จาก
ข้อมูลท่ีได้พบว่า เม่ือใช้เวลาในการลวกมากขึ้น ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจนไม่
แตกต่างกัน อาจเป็นผลเนื่องมาจากเวลาที่ใช้ในการลวกไม่แตกต่างกันมากนักจึงทําให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ท้ังหมดแตกต่างกันเล็กน้อย และอาจเป็นไปได้ว่าสารประกอบฟีนอลิก กลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีทนความร้อน ทําให้ความร้อนไม่
สามารถทําให้เปลี่ยนแปลง 

แก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ีอุณหภูมิ 100  ํC ท่ีระยะเวลาแตกต่างกันมีค่า L* และ a* ไม่แตกต่างกัน (p≥0.05)  
แต่ค่า b* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) การวิเคราะห์ค่าสีของแก่นตะวัน โดยค่า L* เป็นค่า
ความสว่าง มีค่าอยู่ในช่วง 9.00 ถึง 9.89 ค่า a* เป็นค่าท่ีบ่งบอกความเป็นสีแดงและสีเขียว มีค่าอยู่ในช่วง -1.67 ถึง      
-0.97 และค่า b* เป็นค่าท่ีบ่งบอกความเป็นสีเหลืองและสีน้ําเงิน มีค่าอยู่ในช่วง -3.48 ถึง 1.83 จากผลการทดลอง    
แก่นตะวันมีค่า b* เป็นลบท่ีแสดงความเป็นสีน้ําเงิน แต่แก่นตะวันท่ีลวกเป็นเวลา 3 นาทีและ 4 นาที มีค่า b* มากท่ีสุด 
สีของแก่นตะวันมีสีเหลืองถึงน้ําตาลเข้ม ส่วนแก่นตะวันท่ีไม่ผ่านการลวก ลวกเป็นเวลา 1 นาที และ 2 นาที มีค่า b* 
รองลงมา ซ่ึงค่าลบแสดงความเป็นสีน้ําเงิน จากข้อมูลพบว่าเม่ือใช้เวลาในการลวกเพ่ิมข้ึน สีของแก่นตะวันมีแนวโน้มมีสี
เหลืองมากข้ึน และเม่ือพิจารณาค่า L* ถึงแม้การวิเคราะห์ทางสถิติจะไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาตัวเลขแล้วจะเห็นได้
ว่าค่า L* มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เม่ือใช้เวลาในการลวกเพิ่มข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากความร้อนทําให้เอนไซม์เสียสภาพธรรมชาติ 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลจึงน้อยลง ซ่ึงสัมพันธ์กับกิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสท่ีมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน 

จากผลการวิเคราะห์การเป็นสารต้านออกซิเดชันของแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกที่อุณหภูมิ 100  ํC ท่ีระยะเวลา
แตกต่างกัน พบว่าการศึกษาประสิทธิภาพการเป็นสารต้านออกซิเดชัน DPPH ของแก่นตะวันท่ีตรวจวัดความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระ DPPH มีค่าอยู่ในช่วง 0.513 ถึง 3.044 μM T.E/ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 g โดยแก่นตะวันท่ีลวก
เป็นเวลา 3 นาที และ 4 นาที มีกิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันมากท่ีสุด รองลงมาคือแก่นตะวันท่ีไม่ผ่านการลวก 
ลวกเป็นเวลา 1 นาทีและ 2 นาที จากข้อมูลพบว่าเม่ือเวลาในการความร้อนเพิ่มข้ึนจะทําให้ประสิทธิภาพของกิจกรรม
การเป็นสารต้านออกซิเดชันด้วย DPPH สูงข้ึน เช่นเดียวกับการวิเคราะห์กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน FRAP ท่ีวัด
ความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริกของแก่นตะวัน มีค่าอยู่ในช่วง 3.960 ถึง 13.231 μM T.E/ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 g 
โดยแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกเป็นเวลา 3 นาที และ 4 นาที มีปริมาณสารต้านออกซิเดชันมากท่ีสุด ส่วนแก่นตะวันท่ี     
ไม่ผ่านการลวก ลวกเป็นเวลา 1 นาทีและ 2 นาที มีปริมาณสารต้านออกซิเดชันรองลงมา ซ่ึงการวิเคราะห์หากิจกรรมการ
เป็นสารต้านออกซิเดชัน DPPH และ FRAP มีแนวโน้มของกิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันเพ่ิมข้ึนเหมือนกัน เป็นผล
มาจากความร้อนจากการลวกมีผลไปปลดปล่อยสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน เช่น สารประกอบฟีนอลิกท่ีอยู่ในรูปรวมกับ
สารอ่ืนให้อยู่ในรูปอิสระ จึงถูกสกัดออกมาได้มากข้ึน หรือความร้อนอาจช่วยในการปรับปรุงสมบัติการต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของสารประกอบท่ีมีอยู่ในพืช หรือทําให้เกิดสารชนิดใหม่ท่ีมีสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงมีผลให้
ความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของแก่นตะวันเพ่ิมข้ึน (Nicoli et al., 1999; Choi et al., 2006; Wen   
et al., 2010) แต่ผลวิเคราะห์กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ABTS ของแก่นตะวัน พบว่า มีกิจกรรมการเป็นสาร
ต้านออกซิเดชันไม่แตกต่างกัน มีค่ากิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ABTS อยู่ในช่วง 0.585 ถึง 0.719 μM T.E/
ตัวอย่างแก่นตะวัน 100 g นอกจากน้ี ปริมาณนํ้าตาลฟรุกโตส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลซูโครสของแก่นตะวันท่ีผ่านการ
ลวกที่อุณหภูมิ 100  ํC ท่ีระยะเวลาแตกต่างกัน พบว่า มีปริมาณน้ําตาลฟรุกโตส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลซูโครสไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
 การลวกท่ีเหมาะสมสําหรับแก่นตะวัน คือ ลวกเป็นเวลา 3 นาที เนื่องจากแก่นตะวันท่ีผ่านการลวกท่ี 3 นาที มี
กิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32.74 สีของแก่นตะวันมีสีเหลือง และมีค่ากิจกรรมการเป็น
สารต้านออกซิเดชัน DPPH, FRAP และ ABTS มากท่ีสุด  
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ข้อเสนอแนะ 
 

ศึกษาผลของการใช้ความร้อนด้วยวิธีอ่ืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยับย้ังการเกิดสีน้ําตาลของแก่นตะวัน 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา ผลของอุณหภูมิการให้ความร้อน และเวลาที่แตกต่างกันในระดับการพาส
เจอไรซ์ต่อคุณภาพของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืม โดยแบ่งระดับของอุณหภูมิเป็น 2 ระดับ คือ 63 องศาเซลเซียส เวลา 20 30 
และ40 นาที และอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 10 15 และ20 วินาที ทําการตรวจสอบคุณลักษณะทางด้านกายภาพ 
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ ทําการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส และ
ศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางด้านกายภาพ วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ 
ของนํ้าเมล่อนพร้อมดื่มตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 7 วัน ท่ีอุณหภูมิตู้เย็น (อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส) จากผล
การทดลองพบว่า การใช้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที ทําให้ได้น้ําเมล่อนพร้อมด่ืมท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุดและเมื่อนําไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาพบว่า มีคุณภาพในเกณฑ์ท่ีกําหนดเมื่อ
เก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน 
คําสําคัญ: การพาสเจอไรซ์, น้ําเมล่อน, คุณภาพ  
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to study the effect of heating temperatures and time differences in the 
pasteurization condition on the quality of ready-to-drink melon juice. The heating temperatures were 
divided into 2 levels; the first level was 63 °C being used for 20, 30 and 40 minutes, while the other 
level was 72 °C being used for 10, 15 and 20 seconds. Physical determination, chemical analysis, 
microbiological examination and the sensory evaluation were studied. Physical property changes, 
chemical compositions and microbiological examination of ready-to-drink melon juice were also 
studied during the 7-day storage period under the refrigerator temperature of 4 °C (± 1 °C). The result 
showed that the heat at 72 °C for 15 seconds gave the best quality of ready-to-drink melon juice and 
when studying the quality changes during the storage period, it was found that the drink’s quality was 
maintained when being stored at 4 °C (± 1 °C) for 3 days. 
Keywords: Pasteurization, Melon Juice, Quality  
 

บทนํา 
 

แตงเทศ หรือเมล่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ (Cucumis melo L.) มีถิ่นกําเนิดอยู่ในทวีปอินเดียและแอฟริกา ซ่ึงอยู่ใน
วงศ์ Cucurbitaceae มี 118 สกุล 825 ชนิด (Parle et al., 2011) พบในเขตร้อน เป็นไม้เลื้อยและมีระยะเวลาการ
เจริญเติบโตไว สีของเนื้อผลมีหลากหลายท้ัง สีครีม สีเหลือง สีเขียว และสีส้ม จัดเป็นพืชท่ีใช้ส่วนผลสดมาบริโภค ซ่ึงมีรส
หวาน กลิ่นหอม รสชาติดี เป็นพืชท่ีรู้จักและนิยมกันท้ังในและต่างประเทศ นับวันจะมีความนิยมเพิ่มมากข้ึน ผลเมล่อนใน
ประเทศไทยมีราคาค่อนข้างแพงเนื่องจากมีกระบวนการผลิตท่ีต้องอาศัยความชํานาญและการดูแลอย่างดี (กมล และ
คณะ, 2535; นกน้อย, 2545) จากปริมาณความต้องการบริโภคเมล่อนเพ่ิมข้ันทุกปี (นกน้อย, 2545) ดังนั้นเมล่อนจึงเป็น
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พืชท่ีน่าจับตามองมากข้ึน โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ ได้มีการศึกษาการเพาะปลูกเมล่อนภายในโรงเรือนข้ึน เม่ือได้ผลผลิตออกมาต้องมี
การคัดเกรดของผลเมล่อน ทําให้ประสบปัญหาการตกค้างของผลเมล่อนตกเกรดหรือเมล่อนเกรดแปรรูป ซ่ึงผลของเม
ล่อนนั้นสามารถทําการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลายเช่น เมล่อนอบแห้ง แยมเมล่อน เมล่อนแช่อ่ิม เป็นต้น 
ความนิยมน้ําผลไม้พร้อมดื่มในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยสามารถสังเกตเห็นได้จากจํานวนผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้ท่ีวางจําหน่ายในตู้
แช่ หรือชั้นแสดงสินค้าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ นอกจากน้ีเรายังสามารถพบเห็นร้านน้ําผลไม้ ตามริมถนน อาคาร
สํานักงาน สถานศึกษา และแหล่งชุมชน รวมถึงร้านกาแฟ ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ ยังมีรายการนํ้าผลไม้ เพ่ือสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความเข้มข้นของน้ําผลไม้ยังมีให้เลือกหลายระดับ เช่น น้ํา
ผลไม้แท้ 100 เปอร์เซ็นต์ น้ําผลไม้ 25 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป และน้ําผลไม้ต่ํากว่า 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น (ศูนย์อัจฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2558) การแปรรูปผลเมล่อนเกรดแปรรูปให้เป็นน้ําเมล่อนพร้อมด่ืม ให้อยู่ในรูปแบบท่ีรับประทาน
ง่าย รสชาติดี และเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ เพราะในปัจจุบันกระแสรักสุขภาพกําลังเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ ในการทําน้ําผลไม้พร้อมด่ืมบรรจุภาชนะปิดสนิท มีการใช้อุณหภูมิและเวลาการฆ่าเชื้อท่ีหลากหลาย (วิภาพร, 
2550) ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพน้ําผลไม้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของอุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการพาสเจอไรซ์ต่อคุณภาพของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืม รวมไปถึงการตรวจสอบคุณลักษณะทางด้านกายภาพ 
จุลินทรีย์ และองค์ประกอบทางเคมี การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ําเมล่อนพร้อมด่ืม และศึกษา
การเปลี่ยนแปลงคณุภาพระหว่างการเก็บรักษาของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืมท่ีผ่านการพาสเจอไรซ์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการพาสเจอไรซ์ท่ีมีต่อคุณภาพของนํ้าเมล่อนพร้อมด่ืม 
2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษานํ้าเมล่อนพร้อมด่ืมหลังผ่านการพาสเจอไรซ์ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ตอนท่ี 1 การทําน้ําเมล่อนพร้อมดื่ม และการศึกษาอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการพาสเจอไรซ์ 
 1.1 การกําหนดสิ่งทดลอง ศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาการพาสเจอไรซ์ต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาน้ําเม
ล่อนพร้อมด่ืม บรรจุขวดโดยวางแผนทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ทําการ
ทดลอง 3 ซํ้า 

สิ่งทดลองท่ี 1 พาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที 
สิ่งทดลองท่ี 2 พาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 
สิ่งทดลองท่ี 3 พาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที 
สิ่งทดลองท่ี 4 พาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที 
สิ่งทดลองท่ี 5 พาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที 
สิ่งทดลองท่ี 6 พาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วินาที 

1.2 การทําน้ําเมล่อนพร้อมด่ืม 
      1.2.1 นําเมล่อนตกเกรด พันธ์ุกรีนเน็ท ท่ีรับมาจากโรงเรือนสาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก มาคัดเกรด ตามเกณฑ์การคัดเลือกผลเมล่อนเกรดแปรรูป โดยเลือกจาก เมล่อนเนื้อสีเขียว 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดน้อยกว่า 10 องศาบริกซ์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง น้อยกว่า 6.8 และต้องไม่มีส่วนท่ีเน่า
เสีย 

     1.2.2 นําส่วนเน้ือเมล่อนไปเข้าเคร่ืองปั่น และกรองน้ําเมล่อนท่ีได้ด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นผสมนํ้าเปล่าลงใน
น้ําเมล่อน ในอัตราส่วนน้ําเปล่าต่อน้ําเมล่อน เป็น 1:1 
                 1.2.3 นําน้ําเมล่อนท่ีได้ ปรับปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด (Total Soluble Solids: TSS) ให้เป็น 
10 องศาบรกิซ์ โดยการเติมน้ําตาล  
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     1.2.4 แล้วนําน้ําเมล่อนมาทําการพาสเจอไรซ์ โดยใส่ในหม้อและใช้เตาแก๊สต้ม ควบคุมอุณหภูมิและเวลา
ตามระดับของอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีกําหนดท้ัง 6 สิ่งทดลอง 

     1.2.5 จากนั้นบรรจุใส่ขวดพลาสติกพอลิโพรไพลีน (Polypropylene: PP) ชนิดขุ่นขณะยังร้อน และปิด
ผนึกโดยทันที 

     1.2.6 นําน้ําเมล่อนพร้อมด่ืมท่ีได้มาทําการลดอุณหภูมิในน้ําเย็น และนําน้ําเมล่อนท่ีได้เก็บรักษาในตู้เย็น 
(อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส) 

1.3 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางจุลินทรีย์ของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืม 
                 1.3.1 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 
   1) ค่าวัดสี L* a* b* โดยใช้เครื่อง Hunter Lab 
   2) ความข้นหนืด โดยใช้เครื่อง Brook field รุ่น DV III Rhcometer s/n 40020E) 
                 1.3.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
   1) ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ตามวิธขีอง A.O.A.C. (2000) วัดด้วยเคร่ือง pH meter  
   2) ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด (total soluble solids) ตามวิธีของ A.O.A.C. (2000) วัด
ด้วยเคร่ือง Hand refractrometer 
   3) ปริมาณวิตามินซี (ascorbic acid) ตามวิธีของ A.O.A.C. (2000) โดยวิธีไตรเตรท 
   4) ปริมาณกรดท้ังหมด (acidity) ตามวิธีของ A.O.A.C. (2000) โดยวิธีไตรเตรท 

1.3.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ 
   1) เชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมดด้วยวิธี pour plate บนอาหาร plate count agar (PCA) ตามวิธีของ 
A.O.A.C (2000) 
   2) เชื้อยีสต์และราด้วยวิธี spread plate บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ตามวิธีของ 
A.O.A.C (2000) 
 1.3.4 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี (Analysis of Variance : ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยวิธี (Duncan’s Multiple Range Test : DMRT) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 1.4 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืม 
      ประเมินคุณภาพทางด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะความข้นหนืด และการยอมรับรวม โดยใช้แบบทดสอบวิธี 
9 - point hedonic scale ท่ีระดับความชอบ 9 ระดับ ใช้ผู้ทดสอบชิมจํานวน 30 คน วางแผนการทดลองแบบ 
(Randomized Complete Block Design: RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี (Analysis of Variance: 
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยวิธี (Duncan’s Multiple Range Test: DMRT) โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป  

ตอนท่ี 2 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางจุลินทรีย์ของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืมระหว่างการเก็บรักษา
ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 7 วัน 
 ทําการศึกษาสิ่งทดลองท่ีได้จากการคัดเลือกสิ่งทดลองท่ีเหมาะสมในตอนท่ี 1 มาสิ่งทดลองเดียวเพ่ือ
ทําการศึกษาโดยนําน้ําเมล่อนมาเก็บรักษาในตู้เย็น (อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 7 วันและสุ่มตรวจตัวอย่าง
ในวันท่ี 0, 3, 5 และ 7 ตามลําดับ และนํามาทําการวิเคราะห์ดังน้ี 
            2.1 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 
                 2.1.1 ค่าวัดสี L* a* b* โดยใช้เครื่อง Hunter Lab ย่ีห้อ Color flex รุ่น 4510 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
                 2.1.2 ความข้นหนืด โดยใช้เครื่อง Brook field รุ่น DV III Rhcometer s/n 40020E) 
            2.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
      2.2.1 ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ตามวิธีของ A.O.A.C. (2000) วัดด้วยเคร่ือง pH meter  
      2.2.2 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด (total soluble solids) ตามวิธีของ A.O.A.C. (2000) วัดด้วย
เครื่อง Hand refractometer 
      2.2.3 ปริมาณวิตามินซี (ascorbic acid) ตามวิธีของ A.O.A.C. (2000) โดยวิธีไตรเตรท 
      2.2.4 ปริมาณกรดท้ังหมด (acidity) ตามวิธีของ A.O.A.C. (2000) โดยวิธีไตรเตรท 
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  2.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลนิทรีย์ 
      2.3.1 เชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมดด้วยวิธี pour plate บนอาหาร plate count agar (PCA) ตามวิธีของ 
A.O.A.C. (2000) 
      2.3.2 เชื้อยีสต์และราด้วยวิธี spread plate บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ตามวิธีของ 
A.O.A.C. (2000) 

2.4 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี (Analysis of Variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยวิธี (Duncan’s Multiple Range Test : DMRT) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 

ผลการวิจัย 
 

ตอนท่ี 1 การทําน้ําเมล่อนพร้อมดื่ม และการศึกษาอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการพาสเจอไรซ์ 
           1.1 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 
                ผลิตภัณฑ์น้ําเมล่อนพร้อมด่ืมท่ีนํามาทําการวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดค่าสี พบว่าค่า L* ค่า a* และค่า b* ของท้ัง 
6 สิ่งทดลอง มีค่าอยู่ในช่วง 11.51 ถึง 14.14 -0.97 ถึง -1.64 และ -1.66 ถึง -2.34 ตามลําดับ ส่วนค่าความข้นหนืดท่ีทํา
การตรวจวัดด้วยเคร่ืองวัดความข้นหนืด (Brook field) ของสิ่งทดลองท้ัง 6 สิ่งทดลอง มีค่าอยู่ในช่วง 13.17 ถึง 13.76 
เซนติพอยส์ (cps) และเม่ือนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่า L* ค่า a* ค่า b* และค่าความข้นหนืดของสิ่งทดลอง
ท้ังหมดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์ค่า L* a* b* และค่าความข้นหนืดในนํ้าเมล่อนพร้อมด่ืม 
 

สิ่งทดลองท่ี 
ค่าส ี ค่าความข้นหนืด 

(cps.) L* a* b* 
1 14.14 a ±0.20 -1.03 ns ±0.11 -1.66 ns ±0.10 13.18 ns ±0.29 
2 11.51 b ±0.30 -1.29 ns ±0.29 -2.11 ns ±0.34 13.17 ns ±0.35 
3 11.89 ab ±0.05 -1.64 ns ±0.31 -2.04 ns ±0.10 13.76 ns ±0.26 
4 11.97 ab ±0.35 -1.47 ns ±0.19 -2.13 ns ±0.27 13.50 ns ±0.20 
5 11.93 ab ±0.47 -0.97 ns ±0.49 -2.34 ns ±0.39 13.42 ns  ±0.22 
6 12.16 ab ±0.25 -1.53 ns ±0.15 -2.07 ns ±0.53 13.65 ns ±0.28 

หมายเหตุ :   ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(P≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

 1.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
      จากการนําน้ําเมล่อนพร้อมด่ืมไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ผลการศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 2 พบว่า

ท้ัง 6 สิ่งทดลอง มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในระดับท่ีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.22 ถึง 6.33 ซ่ึงค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีวัดได้
แสดงว่าน้ําเมล่อนมีความเป็นกรดเล็กน้อย สอดคล้องกับปริมาณกรดท้ังหมดท่ีมีค่าไม่สูงมากนัก 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในน้ําเมล่อนพร้อมด่ืม 
 

สิ่งทดลองท่ี pH 
TSS 

(°Brix) 
วิตามินซี 

(mg/100ml.) 
กรดท้ังหมด 
(ร้อยละ) 

1 6.22 ns ±0.20 10.42 ns ±0.17 4.17 ns ±0.56 0.05 ns ±0.00 
2 6.22 ns ±0.07 10.51 ns ±0.04 3.90 ns ±0.51 0.05 ns ±0.00 
3 6.24 ns ±0.05 10.73 ns ±0.08 3.72 ns ±0.62 0.05 ns ±0.00 
4 6.26 ns ±0.11 10.34 ns ±0.08 4.08 ns ±0.21 0.05 ns ±0.00 
5 6.33 ns ±0.09 10.46 ns ±0.12 3.25 ns ±0.72 0.05 ns ±0.00 
6 6.31 ns ±0.06 10.49 ns ±0.28 3.32 ns ±0.45 0.05 ns ±0.01 

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

 1.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลนิทรีย์ 
จากตารางท่ี 3 พบว่าท้ัง 6 สิ่งทดลองมีจํานวนของจุลินทรีย์ท้ังหมด ท่ีพบตํ่ากว่า 1x104 โคโลนีต่อ

ตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร หรือ 4 Log CFU/ml. ซ่ึงไม่เกินท่ีมาตรฐานกําหนดไว้ สําหรับจํานวนของยีสต์และรา ท่ีพบ ในสิ่ง
ทดลองท่ี 3 และ5 ต่ํากว่า 1x102 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร หรือ 2 Log CFU/ml. ซ่ึงไม่เกินท่ีมาตรฐานกําหนดไว้ 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) แต่ในสิ่งทดลองท่ี 1 2 4 และ6 พบจํานวนเชื้อท่ีเกินมาตรฐาน 

 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมด (Total Plate Count) และจํานวนเชื้อยีสต์และรา ในน้ําเมล่อน
พร้อมด่ืม 
 

สิ่งทดลองท่ี จํานวนเชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมด (Log CFU/ml.) จํานวนเชื้อยีสต์และรา (Log CFU/ml.) 
1 2.24 2.17 
2 1.67 2.13 
3 2.43 1.56 
4 1.30 2.19 
5 1.43 1.32 
6 2.19 2.27 

 
 1.4 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืม 
      จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืมในสิ่งทดลองทั้ง 6 สิ่งทดลอง พบว่า 
คะแนนด้านสี กลิ่น รสชาติ ความข้นหนืด และความชอบรวม ได้รับคะแนนจากผู้ทดสอบชิมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีท่ีไม่แตกต่างกันของน้ําเมล่อนพร้อมดื่ม ซ่ึงทําให้
ไม่มีผลต่อคุณลักษณะทางด้านสี กลิ่น รสชาติ ความข้นหนืด และความชอบรวม เม่ือพิจารณาโดยการใช้ผลการตรวจนับ
จุลินทรีย์ พบว่า ในสิ่งทดลองท่ี 5 พบเชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมด และยีสต์ รา น้อยท่ีสุดและเชื้อท่ีพบนั้นตํ่ากว่ามาตรฐานที่
กําหนดไว้ (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) ดังนั้นจึงเลือกสิ่งทดลองท่ี 5 คือ พาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 
72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที เป็นสิ่งทดลองท่ีจะทําการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 283 |



ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืม จากผู้ทดสอบชิมจํานวน 30 คน 
 

สิ่งทดลอง 
คุณลักษณะ 

สี กลิ่น รสชาติ ความข้นหนืด ความชอบรวม 
1 6.30 ns ±1.17 6.30 ns ±1.84 6.80 ns ±1.35 5.77 ns ±1.83 6.80 ns ±1.37 
2 5.60 ns ±1.32 5.60 ns ±2.01 6.37 ns ±1.97 5.84 ns ±1.56 6.27 ns ±1.82 
3 5.67 ns ±1.72 5.57 ns ±2.13 6.20 ns ±1.63 6.17 ns ±1.80 6.70 ns ±1.53 
4 5.90 ns ±1.47 5.90 ns ±2.14 6.57 ns ±1.79 5.80 ns ±2.04 6.47 ns ±1.61 
5 5.60 ns ±1.89 5.60 ns ±2.00 6.60 ns ±1.45 5.84 ns ±1.66 6.50 ns ±1.53 
6 5.77 ns ±1.63 5.77 ns ±2.06 6.20 ns ±1.50 5.94 ns ±1.84 6.50 ns ±1.63 

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตอนท่ี 2 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางจุลินทรีย์ของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืมระหว่างการเก็บรักษา

ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 7 วัน 
2.1 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์ค่า L* a* b* และค่าความข้นหนืดในนํ้าเมล่อนพร้อมดื่มตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
นาน 7 วัน 
 

สิ่งทดลอง 
ค่าสี ค่าความข้นหนืด 

(cps) L* a* b* 
วันท่ี 0 13.50 ns ±0.68 -1.54 ns ±0.33 -1.57 ns ±0.29 15.64 ns ±0.02 
วันท่ี 3 13.09 ns ±0.47 -1.37 ns ±0.32 -1.79 ns ±0.27 14.13 ns ±0.03 
วันท่ี 5 12.73 ns ±0.20 -1.70 ns ±0.17 -1.64 ns ±0.18 14.17 ns ±0.03 
วันท่ี 7 12.26 ns ±0.23 -1.87 ns ±0.07 -2.03 ns ±0.04 15.50 ns ±0.08 

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

2.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในน้ําเมล่อนพร้อมด่ืมตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 7 วัน 
 

สิ่งทดลอง pH 
TSS 

(°Brix) 
วิตามินซี 

(mg/100ml.) 
กรดทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

วันท่ี 0 6.32 ns ±0.13 10.31 ns ±0.15 4.78 ns ±0.05 0.05 ns ±0.00 
วันท่ี 3 6.58 ns ±0.14 10.42 ns ±0.15 4.17  ns ±0.08 0.05 ns ±0.00 
วันท่ี 5 6.30 ns ±0.09 10.40 ns ±0.12 4.41 ns ±0.07 0.05 ns ±0.00 
วันท่ี 7 6.17 ns ±0.17 10.33 ns ±0.12 4.45 ns ±0.07 0.05 ns ±0.00 

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

2.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลนิทรีย์ 
   ผลการตรวจนับเชื้อทางด้านจุลชีววิทยาของนํ้าเมล่อนพร้อมด่ืมท่ีทําการเก็บรักษานาน 7 วัน พบว่า มีจํานวน

ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมด ในวันท่ี 0, 3, 5 และ7 เท่ากับ น้อยกว่า 1 Log CFU/ml. 1.91 Log CFU/ml. 2.09 Log 
CFU/ml. และ2.52 Log CFU/ml. ตามลําดับ และยังพบว่า ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาในครั้งนี้พบว่า การเลือกใช้อุณหภูมิ และระยะเวลาในระดับการพาสเจอไรซ์ท่ีแตกต่างเม่ือนํามาทํา
การตรวจสอบคุณลักษณะทางด้านกายภาพ ในส่วนของค่าสีพบว่า ค่า L* a* และb* ของส่ิงทดลองทั้ง 6 สิ่งทดลอง 
พบว่าค่า L* a* b* และค่าความข้นหนืดของสิ่งทดลองทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
ส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.22 ถึง 6.33 ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายได้ท้ังหมด อยู่ในช่วง 10.34 ถึง 10.73 ปริมาณวิตามินซีจากตารางท่ี 2 พบว่าท้ัง 6 สิ่งทดลองมีปริมาณวิตามินซีใน
ระดับท่ีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีปริมาณอยู่ในช่วง 3.25 ถึง 4.17 mg/100ml ซ่ึงปริมาณ
วิตามินซีท่ีวัดได้แสดงว่าน้ําเมลอนมีปริมาณวิตามินซีลดลง เนื่องจากวิตามินซีเป็นสารรีดิวซิงเอเจนต์อย่างแรง (strong 
reducing agent) ท่ีมีความคงตัวตํ่า สลายตัวได้ง่ายเม่ือถูกแสง อากาศ ความร้อน (นิธิยา, 2545) เม่ือถูกความร้อนใน
เวลานาน (สิ่งทดลองท่ี 1 2 และ3) และความร้อนสูง (สิ่งทดลองท่ี 4 5 และ6) จึงทําให้ปริมาณวิตามินซีลดลงได้ ส่วน
ปริมาณกรดทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 0.05 และผลการตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ พบว่าท้ัง 6 สิ่งทดลอง มีจํานวนจุลินทรีย์
ท่ีตรวจพบท้ังหมด น้อยกว่า 4 Log CFU/ml. และจํานวนยีสต์และราท่ีพบในสิ่งทดลองท่ี 3 และ 5 น้อยกว่า 2 Log 
CFU/ml. ท่ีมาตรฐานกําหนด กล่าวคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผลิตภัณฑ์มะพร้าวพร้อมดื่มบรรจุภาชนะบรรจุ 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับน้ําเมล่อนพร้อมดื่มมาก
ท่ีสุด ท่ีกําหนดให้จํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมด จํานวนเชื้อยีสต์และ ราในผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกิน 1x104  และ1x102 โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร ตามลําดับ (หรือไม่เกิน 4 และ2 Log CFU/ml. ตามลําดับ) ซ่ึงจากการทดลองพบว่า จํานวน
จุลินทรีย์ท้ังหมด ท่ีพบนั้นต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้   

ผลการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสโดยการใช้ผู้ทดสอบชิมจํานวน 30 คน ในส่วนคุณลักษณะด้านสี 
กลิ่น รสชาติ ความข้นหนืด และความชอบรวมของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืมท่ีได้ พบว่า คะแนนด้านสี กลิ่น รสชาติ ความข้น
หนืดและความชอบรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี เม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้
พบว่า สิ่งทดลองท่ี 5 มีความเหมาะสมท่ีสุด เนื่องจากการพาสเจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที 
พบว่าผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่
ผลของจุลินทรีย์พบจํานวนท่ีต่ํากว่าระดับมาตรฐานในสิ่งทดลองท่ี 5 คือ จํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมด 1.43 Log CFU/ml. 
และจํานวนยีสต์และรา 1.32 Log CFU/ml. 

ผลการเก็บรักษาเป็นเวลานาน 7 วัน โดยศึกษาถึงการเปลี่ยนคุณลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี 
และการตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ พบว่าค่า L* ของน้ําเมล่อนพร้อมด่ืมมีแนวโน้มลดลง ส่วนค่า a* และb* มีแนวโน้ม
ค่อนข้างคงท่ี และความข้นหนืดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เม่ือทําการเก็บรักษาผ่านไป 5 วัน การเปลี่ยนแปลงของค่าความข้น
หนืดท่ีเกิดข้ึน พบว่ามีแนวโน้มค่อนข้างคงท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาพร (2550) ท่ีได้รายงานว่า ค่าความข้น
หนืดของน้ํานมข้าวโพดท่ีพาสเจอไรซ์อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที มีความหนืดของวันท่ี 3 และ5 เพ่ิมข้ึน 
และวันท่ี 7 ลดลง มีค่าความหนืดไม่คงท่ี แต่มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในวันท่ี 3 และมีแนวโน้มลดลงในวันท่ี 5 และ7 ซ่ึงค่าท่ีวัดได้ไม่คงท่ี 
แต่มีแนวโน้มลดลง แสดงว่าในช่วงวันท่ี 5 และ7 มีปริมาณจุลินทรีย์ท่ีสร้างกรดเจริญข้ึนไม่มากทําให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในระยะเวลาการเก็บรักษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาพร (2550) ท่ีได้รายงานว่า ค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ํานมข้าวโพดที่พาสเจอไรซ์อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที มีค่าความเป็นกรด-ด่าง
ลดลง ในวันท่ี 3 และ5 แต่วันท่ี 7 เพ่ิมข้ึน มีค่าไม่คงท่ี แต่มีแนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มข้ึน  

ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดมีแนวโน้มลดลงในวันท่ี 5 และ 7 ปริมาณวิตามินซีมีแนวโน้มลดลง และ
ปริมาณกรดทั้งหมดท่ีพบคงท่ี ส่วนการตรวจสอบด้านจุลินทรีย์พบว่า จํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมดท่ีพบตลอดระยะเวลาการ
เก็บรักษาต่ํากว่ามาตรฐาน แต่น้ําเมล่อนพร้อมด่ืมท่ีเก็บรักษาจนถึง 5 วัน พบว่าจํานวนยีสต์ และรา สูงกว่ามาตรฐานท่ี
กําหนดไว้ แสดงว่าน้ําเมล่อนพร้อมด่ืมท่ีผ่านการพาสเจอไรซ์ ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที (สิ่งทดลองท่ี 
5) มีอายุการเกบ็รักษาท่ี 3 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผลิต  
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ข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาครั้งต่อไป หากเลือกใช้อุณหภูมิพาสเจอไรซ์ในระดับตํ่า (60 องศาเซลเซียส) ควรทดลองเพิ่ม
ระยะเวลาในการพาสเจอไรซ์เพ่ิมข้ึน หรือ อาจทดลองใช้อุณหภูมิให้สูงกว่าอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียสท่ีใช้ในการทดลอง
ครั้งนี้ โดยลดเวลาการพาสเจอไรซ์ลง เพ่ือทําให้น้ําเมล่อนพร้อมด่ืมมีอายุการเก็บรักษาท่ียาวนานกว่า 3 วัน โดยที่คุณภาพ
ด้านอ่ืนยังมีคุณภาพท่ีดี 
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ประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะแบบ in vitro โดยเอนไซม์ Bromelain  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะ
แบบ in vitro โดยเปรียบเทียบการใช้เอนไซม์โบรมิเลนสกัดหยาบจากเปลือก และจุกสับปะรด พบว่าค่ากิจกรรมของ
เอนไซม์โบรมิเลน (Bromelain activity) ในส่วนของจุกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.81 mU/mg protein/min ซ่ึงมีปริมาณ
มากกว่าของเปลือกสับปะรดถึง 1.4 เท่า (55.57 mU/mg protein/min) ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และเม่ือศึกษาประสิทธิภาพการย่อยได้ของอาหารแพะ พบว่าเอนไซม์โบรมิเลนท่ีสกัดได้จากจุกมีประสิทธิภาพ
การย่อยโปรตีนในอาหารแพะได้สูงซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 93.07 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเอนไซม์จากเปลือกสับปะรดมีค่า
การย่อยได้เท่ากับ 17.97 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) จากการทดลองนี้สรุปได้ว่าเอนไซม์โบรมิเลนสกัดจากจุกสับปะรดมี
ประสิทธิภาพในการย่อยโปรตีนในอาหารแพะได้ดีกว่าเอนไซม์จากเปลือกสับปะรด 
คําสําคัญ: โบรมิเลน, สับปะรด, แพะเนื้อ, การย่อยโปรตีนแบบ in vitro 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this research was to study in vitro protein digestibility in goat diet with bromelain 
crude extracted from peel and crown of pineapple. The results showed that the bromelain activity of 
crude extracted from crown of pineapple was higher than enzyme extracted from peel at 75.81 and 
55.57 mU/mg protein/min (1.4X) (P<0.05). In addition, protein digestibility by bromelain crude 
extracted from crown of pineapple was higher than bromelain extracted from peel at 93.07 and 17.97 
%, respectively (P<0.05). Thus, bromelain crude extracted from pineapple’s crown was higher in 
specific activity and protein digestibility than pineapple peel.  
Keywords: Bromelain, Pineapple, Meat Goat, in vitro Protein Digestibility 
 

บทนํา 
 
 ในปัจจุบันแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ท่ีรับการส่งเสริมจากภาครัฐให้มีการเลี้ยงกันอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ 
ซ่ึงมีการส่งเสริมในเร่ืองสายพันธ์ุ การจัดการด้านอาหารและสุขภาพ โดยเกษตรกรจะนิยมเลี้ยงแพะเนื้อกันเป็นจํานวน
มากเนื่องจากมีระยะเวลาในการเลี้ยงจนถึงจําหน่ายในระยะเวลาอันสั้น และใช้อาหารน้อยกว่าเม่ือเทียบกับการเลี้ยงโค 
ท้ังนี้รูปแบบในการเลี้ยงแพะเนื้อจะนําแพะหลังหย่านมมาขุนด้วยอาหารเพื่อให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง ปัจจัยหลักท่ีมี
ผลต่อการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ คือ อาหารโดยเฉพาะอาหารข้นซ่ึงจะมีระดับของโปรตีน และพลังงานที่เหมาะสม ซ่ึง
ในแพะเนื้อระยะขุนต้องใช้อาหารข้นเสริมท่ีมีระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาณโปรตีนท่ีได้รับ 65 กรัมต่อ
วัน ขึ้นไป) และค่าพลังงานโภชนะที่ย่อยได้ท้ังหมด (Total digestible nutrients ; TDN) ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 
(ปริมาณพลังงาน TDN ท่ีได้รับ 200 กรัมต่อวัน ขึ้นไป) (วินัย, 2538) โดยสมดุลโภชนะระหว่างโปรตีน และพลังงานใน
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สัตว์เคี้ยวเอ้ืองเป็นปัจจัยท่ีมีความจําเป็นเนื่องจากโปรตีน และพลังงานมีผลต่อการเจริญเติบโต ปริมาณการกินได้ 
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ตลอดจนการย่อยและดูดซึมไปสร้างเป็นผลผลิต ท้ังนี้ในสูตรอาหารข้นของแพะจะมีวัตถุดิบท่ี
เป็นแหล่งโปรตีนท่ีมีปริมาณเย่ือใยค่อนข้างสูง เช่น กากมะพร้าว กากปาล์มเนื้อใน เป็นต้น ซ่ึงในการย่อยโปรตีนในอาหาร
ได้สูงก็จะส่งผลทําให้มีการดูดซึมนําไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้ดีเพ่ิมย่ิงข้ึน  

ท้ังนี้การใช้สารเสริมต่างๆ เพ่ือช่วยทําให้กระบวนการย่อยโปรตีนในอาหารได้ดีขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเอนไซม์
ท่ีเร่งปฏิกิริยาการย่อยโมเลกุลของสารประเภทโปรตีน จัดอยู่ในกลุ่ม ซัลฟ์ไฮดริล โปรติเอส สามารถเร่งปฏิกิริยาการย่อย
โปรตีน เปปไทด์ อะมีด และ เอสเตอร์ของกรดอะมิโน และเปปไทด์ (ณัฐวุฒิ, 2550) เอนไซม์โปรติเอสท่ีได้จากธรรมชาติ
หรือจากพืชท่ีจะช่วยในเรื่องกระบวนการย่อยโปรตีน เช่น ปาเปน (papain) ในยางมะละกอดิบ โบรมิเลน (bromelain) 
จากสับปะรด และฟิซิน (ficin) จากผลมะเดือ เป็นต้น ท้ังนี้เอนไซม์ Bromelain ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงใช้ทําเป็นยาช่วยย่อยลดการอักเสบ และในทางปศุสัตว์ใช้โบรมิ
เลนผสมในอาหารสัตว์ ช่วยทําให้สัตว์กินอาหารได้มากขึ้น และมีนํ้าหนักเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม โดยโบรมิเลนไปช่วยย่อย
สลายโปรตีนในอาหารท่ีสัตว์กินเข้าไปและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการนําไปใช้ของสัตว์ (ยุทธพงศ์ และวชิรา, 2538) ท้ังนี้
ปริมาณของเอนไซม์โบรมิเลนจะมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกันในแต่ละส่วนของสับปะรด ดั้งนั้นการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จึงจะสกัด
เอนไซม์โบรมิเลนจากเปลือก และจุกสับปะรดเพ่ือนําไปใช้ทดสอบการย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะแบบ in vitro  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาการใช้สารสกัดหยาบเอนไซม์โบรมิเลนจากเปลือก และจุกสับปะรดต่อการย่อยได้ของโปรตีนใน
อาหารแพะเนื้อ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 
 การทดลองครั้งนี้เพ่ือศึกษาการนําเอนไซม์โบรมิเลนจากเปลือก และจุกสับปะรดมาใช้ประโยชน์ในการย่อย
โปรตีนในอาหารข้นแพะแบบ in vitro ซ่ึงใช้สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยว 1 ปี ส่วนจุกสับปะรดท่ีนํามาใช้
จะนําส่วนจุกท่ีได้จากยอดจุกลงมาถึงฐานจุกส่วนท่ีติดกับผล โดยการทดลองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มการทดลอง กลุ่มท่ี 1 
การย่อยโปรตีนในอาหารแพะโดยสารสกัดเอนไซม์โบรมิเลนจากเปลือกสับปะรด กลุ่มท่ี 2 การย่อยโปรตีนในอาหารแพะ
โดยสารสกัดเอนไซม์โบรมิเลนจากจุกสับปะรด โดยแต่ละกลุ่มการทดลองมีจํานวน 8 ซํ้า การสกัดเอนไซม์โบรมิเลนแบบ
หยาบโดยนําตัวอย่างเปลือก และจุกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียตัวอย่างละ 5 ซํ้า นํามาห่ันเป็นชิ้นขนาดเล็ก และเติมน้ํากลั่น
เย็นอัตราส่วน 1:1 นําไปปั่นและกรองด้วยผ้าขาวบาง เก็บส่วนของเหลวที่กรองได้นําไปเข้าเครื่องปั่นเหว่ียง 10,000 g 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 นาที เก็บส่วนใสด้านบนในตู้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
 การวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์โบรมิเลน (Bromelain activity) จากเปลือก และจุกสับปะรด ท่ีอุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที และ pH 7.0 ตามวิธีของ Hale et al. (2005) โดยการวัดค่ากิจกรรมของเอนไซม์โบร 
มิเลนจากตัวอย่างเปลือก และจุกสับปะรดอย่างละ 8 ซํ้า 
 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะแบบ in vitro นําตัวอย่างอาหารแพะ 1 กรัม เติม
น้ํากลั่น 40 ml นําไปเขย่าในตู้บ่มอุณหภูมิ (incubator) นาน 16 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นนําส่วนใส
มาย่อยด้วยเอนไซม์ท่ีสกัดได้จากเปลือก และจุกสับปะรดโดยใส่ใน incubator นาน 24 ชั่วโมง อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส pH 7 และนําไปวัดค่าโปรตีนตามวิธีของ Fageer and EI – Tinay (2004) 
 อาหารแพะเนื้อท่ีนํามาทดสอบค่าการย่อยได้ของโปรตีนนั้น ประกอบด้วย 2 สูตร โดยอาหารแพะสูตรท่ี 1 มี
ระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ ค่าพลังงาน TDN ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีสาร premix ส่วนอาหาร
แพะสูตรท่ี 2 มีระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ ค่าพลังงาน TDN ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และมีสาร premix 
 นําข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มการทดลองโดยใช้วิธี T-test ด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel  
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ผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาปริมาณโปรตีนท่ีละลายได้ในสารละลายสกัดจากส่วนเปลือก และจุกสับปะรด และในอาหารแพะ 
พบว่าปริมาณโปรตีนท่ีละลายได้จากส่วนของเปลือกสับปะรดมีปริมาณมากท่ีสุด ส่วนปริมาณโปรตีนท่ีละลายได้ของ
อาหารแพะท้ัง 2 สูตรมีปริมาณโปรตีนใกล้เคียงกันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.85 mg/ml  แสดงดังในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณโปรตีนท่ีละลายได้จากส่วนเปลือก และจุกสับปะรด และในอาหารแพะ 
 

ชนิดของแหล่งโปรตีน ปริมาณโปรตีน (mg/ml) 
                 เปลือก 1.04 
                 จุก 0.67 
                 อาหารแพะสูตรท่ี 11 0.86 
                 อาหารแพะสูตรท่ี 21 0.85 

1อาหารแพะสูตรที่ 1 คือ อาหารแพะที่ไม่มีสาร premix อาหารแพะสูตรท่ี 2 คืออาหารที่มีสาร premix 
 

จากการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์โบรมิเลน (Bromelain activity) ในส่วนของเปลือก และจุกสับปะรด โดย
มีเคซีนเป็นซับเตรท  พบว่าค่ากิจกรรมของเอนไซม์ โบรมิเลนในส่วนของจุกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  75.81 mU/mg 
protein/min ซ่ึงมีปริมาณมากกว่าของเปลือกสับปะรดถึง 1.4 เท่า ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
แสดงดังตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2  กิจกรรมของเอนไซม์โบรมิเลน (Bromelain activity) ในส่วนของเปลือกและจุกสับปะรด 

 ส่วนของสับปะรด P-Value 
 เปลือก จุก  
Bromelain activity      
(mU/mg protein/min) 

55.57±4.49b 75.81±0.99a 0.0094 

mU = Micro Units (การทํางานของเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายเคซีนให้ได้ไทโรซีน 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิกรัมโปรตีน ในเวลา 1 นาที ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส pH เท่ากับ 7)  a,b  ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) 
 
 เม่ือทดสอบประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนแบบ in vitro  โดยใช้อาหารแพะเป็น substrate พบว่าโบรมิ
เลนท่ีสกัดจากจุกสับปะรดมีเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะทั้ง 2 สูตรมากกว่าจากส่วนท่ีสกัดจากเปลือก
สับปะรด (P<0.05) แสดงดังตารางท่ี 3 เอนไซม์โบรมิเลนจากจุกสับปะรดมีค่ากิจกรรมของเอนไซม์ท่ีสูงเม่ือนําไปย่อย
อาหารแพะท้ัง 2 สูตรจะพบปริมาณโปรตีนในอาหารแพะมีการถูกย่อยไปได้สูงกว่าการใช้เอนไซม์จากเปลือกสับปะรด  

เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะจากเอนไซม์ส่วนจุกสับปะรดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 93.07 เปอร์เซ็นต์ 
ซ่ึงมีปริมาณโปรตีนท่ีย่อยได้สูงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.465 mg/ml ส่วนเอนไซม์โบรมิเลนจากเปลือกสับปะรดมีปริมาณ
โปรตีนท่ีถูกย่อยได้น้อยกว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.195 mg/ml (ตารางท่ี 4) ท้ังนี้จะพบว่าเอนไซม์จากเปลือกสับปะรด
สามารถย่อยโปรตีนในอาหารแพะได้เฉลี่ย 17.97 เปอร์เซ็นต์ 
 

ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะแบบ in vitro  

แหล่งเอนไซม์โบรมิเลน 
เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะ 

P-Value 
อาหารแพะสูตร 1 อาหารแพะสูตร 2 

เปลือก 
จุก 
P-Value 

19.90±3.88b 

92.79±1.70a 

<0.0001 

16.05±1.06b 

93.36±1.44a 
<0.0001 

0.1043 
0.6278 

a,b  ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณโปรตีนท่ีเหลือในอาหารแพะหลังจากการย่อยด้วยเอนไซม์โบรมิเลน 
 

แหล่งเอนไซม์โบรมิเลน 
ปริมาณโปรตีนท่ีถูกย่อยได้ของอาหารแพะ mg/ml 

P-Value 
อาหารแพะสูตร 1 อาหารแพะสูตร 2 

เปลือก 
จุก 
P-Value 

1.21±0.03b 

1.47±0.01a 

<0.0001 

1.18±0.01b 

1.46±0.01a 

<0.0001 

0.2028 
0.5815 

a,b  ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

การทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์โบรมิเลนจากเปลือก และจุกสับปะรดจากการทดลองน้ีพบว่า จุกสับปะรดมีค่า
กิจกรรมของเอนไซม์โบรมิเลนสูงกว่าเปลือกถึง 1.4 เท่า ท้ังนี้เอนไซม์โบรมิเลนพบในสับปะรดทุกชนิด และในทุกส่วนแต่
ระดับของเอนไซม์จะมีค่าแตกต่างกันในแต่ละส่วน และในแต่ละสายพันธ์ุของสับปะรดซ่ึงผลการทดลองนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ รุ่งกานต์ และบัญญัติ (2558) ท่ีพบว่าจุกสับปะรดจะมีกิจกรรมของเอนไซม์โบรมิเลนสูง และเม่ือนํา
เอนไซม์สกัดไปผสมอาหารกบจะพบว่าทําให้ประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนสูงข้ึน และจากการศึกษาของจุรีรัตน์ 
(2530) พบว่าเอนไซม์โบรมิเลนจากส่วนของลําต้นสับปะรดมีปริมาณสูงเม่ือใช้ย่อยกากถั่วเหลืองพบว่ามีปริมาณอะมิโน
ไนโตรเจนเพิ่มข้ึน 1.55 กรัมต่อลิตร Hebbar et al. (2008) ได้ศึกษาส่วนทีเหลือท้ิงจากโรงงานสับปะรด คือ เปลือก 
แกน ใบ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของผลสับปะรดโดยการสกัดโบรมิเลนด้วยน้ํา และสารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร์แล้ว
ตรวจสอบค่ากิจกรรมโบรมิเลนท้ังในส่วนของแกน เปลือก จุก และลําต้นของสับปะรด พบว่า การสกัดโดยใช้สารละลาย
ฟอสเฟสบัฟเฟอร์ให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์สูงกว่าการสกัดด้วยน้ํา ซ่ึงจากการทดลองคร้ังนี้การสกัดเอนไซม์ก็ใช้น้ําท้ังนี้
ถ้าเปลี่ยนเป็นสารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร์อาจจะส่งผลทําให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์สูงข้ึนได้ ซ่ึงจากผลจากการทดลอง
คร้ังนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า เอนไซม์โบรมีนเลนจากจุกสับปะรดมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์เพ่ือ
ช่วยการย่อยได้ของโปรตีนได้ดีกว่าเอนไซม์จากเปลือกสับปะรด 

เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะพบว่าเอนไซม์โบรมิเลนจากจุกสับปะรดสามารถย่อยโปรตีนได้
เฉลี่ย 93.07 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงการย่อยได้ของโปรตีนท่ีสูงจะส่งผลทําให้ได้กรดอะมิโนเพ่ิมข้ึนส่งผลทําให้สัตว์สามารถดูดซึม
ไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้ดีย่ิงขึ้น (ยุทธพงศ์ และวชิรา, 2538) ส่วนเอนไซม์โบรมิเลนจากเปลือกสับปะรดมี
เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะได้เฉลี่ยน้อยกว่ามีค่าเท่ากับ 17.97 เปอร์เซ็นต์ ท้ังนี้ถ้าหากมีการนํา
เอนไซม์โบรมิเลนสกัดจากจุกสับปะรดนําไปใช้เสริมให้กับแพะขุน อาจส่งผลทําให้มีประสิทธิภาพการย่อยอาหารได้ดีขึ้น
ทําให้ปริมาณการกินได้ และมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดี ย่ิงข้ึน โดยจากการศึกษาของ Contreras et al. (2009) 
ทําการศึกษาการเติมเอนไซม์โบรมิเลนลงในอาหารสัตว์ แล้วให้แพะกินพบว่าน้ํานมแพะมีโปรตีนและไขมันเพ่ิมข้ึน และ
จากการศึกษาของ รุ่งกานต์ และบัญญัติ (2558) โดยมีการเสริมเอนไซม์โบรมิเลน ท่ีระดับ 0.5-1.0 ml/g feed ส่งผลทํา
ให้ประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนในกบนาอายุ 45 วันสูงสุด ท้ังนี้จากการทดลองการย่อยได้แบบ in vitro ของ
เอนไซม์โบริเลนท่ีสกัดได้จากจุกสับปะรดมีประสิทธิภาพการย่อยอาหารแพะได้ดี จึงควรมีการพัฒนาและศึกษาการ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อในการเลี้ยงแพะขุนให้มีประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีขึ้น 

สรุปผลการศึกษาในคร้ังนี้พบว่าเอนไซม์โบรมิเลนสกัดหยาบจากจุกสับปะรดมีค่ากิจกรรมของเอนไซม์ และ
ประสิทธิภาพกาย่อยโปรตีนในอาหารแพะแบบ in vitro ได้สูงกว่าเอนไซม์จากเปลือกสับปะรด จึงเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้
ประโยชน์ต่อในการเสริมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ควรมีการศึกษาต่อในการนําสารสกัดเอนไซม์โบรมิเลนมาทําในรูปแบบผงเพ่ือนําไปผสมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
และทดสอบประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาการใช้ขุยใบสับปะรดเป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานและเยื่อใยในการผสมอาหารผสมเสร็จ ( TMR ) โดย
ใช้โคเนื้อลูกผสมพ้ืนเมืองบราห์มัน เพศผู้ จํานวน 6 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 250 กก./ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว กลุ่มท่ี 1 ได้รับฟางข้าวเสริมกับอาหารข้นสําเร็จรูปทางการค้า 2 
เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว กลุ่มท่ี 2 ได้รับอาหาร TMR เสริมฟางข้าว 2 กก./ตัว/วัน ระยะเวลาในการทดลอง 90 วัน จาก
การทดลองพบว่าปริมาณการกินอาหารรวมท้ังหมด อัตราการเจริญเติบโต ท้ังสองกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่าง กัน
ทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณโปรตีนรวมท่ีได้รับต่อวันพบว่าโคกลุ่มท่ีกินอาหาร TMR เสริมฟางข้าว สูงกว่า โคกลุ่มท่ีกินฟาง
ข้าวร่วมกับอาหารสําเร็จรูปทางการค้า ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และค่ากลูโคสในกระแส
เลือดในแต่ละกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนค่ายูเรียไนโตเจนในกระแสเลือด ท่ี 4 ชั่วโมง
หลังการกนิอาหาร โคกลุ่มท่ี กินอาหาร TMR  มีค่าสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จากการทดลองน้ีสรุปผลได้
ว่าการใช้ขุยใบสับปะรดมาเป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีนผสมอาหาร TMR ให้แก่โคเนื้อ มีระดับโปรตีน และพลังงานท่ี
เหมาะสมมีผลทําให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดี นอกจากน้ันต้นทุนและกําไรในการผลิตโคพบว่าท้ังสองกลุ่มการทดลอง
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)   
คําสําคัญ: ขุยใบสับปะรด, อาหารผสมเสร็จ, โคเนื้อ, สมรรถภาพการผลิต 
 

ABSTRACT 
 

This experiment was conducted to evaluate the effect of using pineapple leaf flake as energy 
and fiber source in total mixed ratio feed (TMR). Six male Thai nativeBrahman crossbred cattle with 
the weight average of 250 kg/head, the trials were randomly assigned in completely randomized 
design (CRD). The feed treatments were divided into 2 groups and 3 replications each (1 
cattle/replication) for 90 days: group 1) rice straw with 2%BW commercial concentrate feed group 2) 
TMR feed with rice straw 2 kg/head/day. The results showed that total feed intake as dry weight and 
growth rate were not significantly different among groups (P>0.05). The total protein intake of cattle 
fed with TMR feed was higher than another group (P<0.05). The blood glucose was not significantly 
different among groups (P>0.05). The blood urea nitrogen (4 hr after post feeding) of cattle fed with 
TMR feed was higher than another group (P<0.05).  In conclusion, the results from this study indicated 
that using pineapple leaf flake as protein source in TMR feed can be protein and energy sources for 
cattle with the suitable protein and energy level. These feeds were suitable on growth performance 
and the cost of cattle production were not significantly different among groups (P>0.05).   
Keywords: Pineapple Leaf Flake, TMR, Cattle, Production Performance 
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บทนํา 
 

จากโครงการพัฒนาการใช้เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเส้นใยสับปะรด (MOU) ของ 7 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม   (2 ) สหกรณ์ การเกษตรปฏิ รูป ท่ีดินบ้ าน โป่ งกระทิ ง  จํ า กัด   (3 ) ศูน ย์บ ริการและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบ้านบึง  (4) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบึง  (5) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน)  (6) บริษัท ไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากัด และ (7) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจข้ึน จนถึง
ขณะนี้ บริษัทไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากัด ได้นําเคร่ืองจักรแปรรูปใบสับปะรดเป็นเส้นใยจํานวน 3 เครื่องมาทดสอบที่บ้าน
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านโป่งกระทิง เพ่ือทดสอบการแปรรูปใบสับปะรดป้อนโรงงานไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์  จาก
กระบวนการผลิตเส้นใยจากใบสับปะรดข้างต้นทําให้เกิดส่วนเหลือท้ิงเป็นขุยจากการขูดใบสับปะรด มีปริมาณ 800 กก./
ใบสับปะรด 1,000 กก. ซ่ึงในเบื้องต้นเกษตรกรได้นําไปผสมในอาหารเลี้ยงโคเนื้อพบว่าโคชอบบริโภคเป็นอย่างย่ิง แต่
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่ได้มีการศึกษาการนําไปใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์อย่างแท้จริง  ซ่ึงขุยใบสับปะรดแห้งจะมี
ปริมาณโปรตีน 14.53 เปอร์เซ็นต์ (โครงการพัฒนาวิชาการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ซ่ึงลักษณะของขุยใบสับปะรดท่ีได้จาก
อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยนั้นจะมีความชื้นสูง มีเส้นใยหลงเหลือบ้างเล็กน้อย และมีค่าพลังงานสูง เม่ือพิจารณาจาก
ลักษณะและคุณค่าทางโภชนะแล้ว ขุยใบสับปะรดมีความน่าจะเป็นไปได้ท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบในการ
ทําอาหารโคเน้ือ โดยสามารถใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งเย่ือใยและและพลังงานในสูตรอาหาร TMR ซ่ึงอาหาร TMR จะเป็น
อาหารที่มีโภชนะครบส่วนและมีระดับเย่ือใยท่ีเพียงพอต่อสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เป็นการประหยัดเวลาในการให้อาหารสัตว์
เนื่องจากไม่จําเป็นต้องให้อาหารหยาบ และอาหารข้นแยกกัน ดังน้ันจึงเป็นท่ีมาของงานทดลองวิจัยท่ีจะนําขุยใบสับปะรด
มาใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหาร TMR สําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ขุยใบสับปะรดเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหาร TMR ต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
ลูกผสมบราห์มัน 

2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ขุยใบสับปะรดเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหาร TMR ต่อต้นทุนและกําไรการผลิตโคเนื้อ
ลูกผสมบราห์มัน 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากขุยใบสับปะรดมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผสมอาหาร TMR ต่อ

สมรรถภาพการผลิตของโคเนื้อลูกผสมพ้ืนเมืองบราห์มัน ใช้เวลาการทดลอง 90 วัน โดยมีรายละเอียดการศึกษาวิจัยดังนี้ 
1. ขุยใบสับปะรดคือส่วนท่ีได้มาจากเศษเหลือจากการขูดเส้นใยออกไปทําสิ่งทอเพ่ือนําไปใช้ในการอุตสาหกรรม 

(โดยกระบวนการขูดเส้นใยปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ เป็นการขูดโดยใช้เคร่ืองเพื่อลอกส่วนผิวใบออกให้เหลือเพียงเส้น
ใยเท่านั้น) 

2.นําขุยใบสับประรดมาเป็นวัตถุแหล่งพลังงานและเย่ือใยในการผสมอาหาร TMR โดยใช้ในสูตรอาหาร 40 
เปอร์เซ็นต์ 

3. ขุยใบสับปะรดนํามาหมัก 21 วัน ก่อนนําไปใช้ในการผสมอาหาร TMR 
1. สัตว์ทดลอง 
โคเนื้อลูกผสมพ้ืนเมืองบราห์มัน ซ่ึงมีอายุเฉลี่ย 8 เดือน ก่อนทําการทดลองโคทุกตัวจะทําการถ่ายพยาธิ ฉีดยา

บํารุง และทําวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และให้โคมีเวลาปรับตัวกับอาหารทดลองประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนเก็บ
ข้อมูลจริง ชั่งน้ําหนักเร่ิมต้นของโคทดลอง  
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  2. การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design : CRD) โดยใช้โคเนื้อลูกผสมพ้ืนเมือง

ผสมบราห์มัน เพศผู้ น้ําหนักเฉลี่ย 250±14.47 กิโลกรัม  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลอง กลุ่มละ 3 ตัว โดยแบ่งกลุ่มการ
ทดลองดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 โคเนื้อลูกผสมพ้ืนเมืองบราห์มันได้รับฟางข้าวเสริมอาหารข้นสําเร็จรูปทางการค้า  2 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักตัว  
 กลุ่มท่ี 2 โคเนื้อลูกผสมพ้ืนเมืองบราห์มันได้รับอาหาร TMR (สูตรขุยใบสับปะรด) เสริมด้วยฟางข้าว 2 
กิโลกรัม/ตัว/วัน  

3. โรงเรือนทดลอง   
โรงเรือนทดลอง เป็นโรงเรือนโปร่ง หลังคากระเบื้อง โดยโคทุกตัวจะได้รับการเลี้ยงดูในคอกขังเด่ียวขนาด    

2.5 × 4 เมตร ด้านหน้ามีรางอาหารสําหรับให้อาหาร มีน้ําสะอาด และก้อนแร่ธาตุให้ตลอดเวลา 
4. การให้อาหารและน้ํา    
โคทดลองได้รับอาหาร 2 ม้ือ คือ ช่วงเช้า และช่วงเย็น โดยโคกลุ่มท่ี 1 กินอาหารข้นจะให้อาหารข้น 2 

เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว และให้กินฟางข้าวอย่างเต็มท่ี (Ad libitum) ส่วนโคกลุ่มท่ี 2 จะได้กินอาหาร TMR (สูตรขุยใบ
สับปะรด) อย่างเต็มท่ี และมีการเสริมฟางข้าว 2 กิโลกรัม/ตัว/วัน  

5. การเก็บตัวอย่างและบันทึกผล 
การเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลปริมาณอาหารท่ีให้ และปริมาณอาหารท่ีเหลือทุกวัน สุ่มเก็บตัวอย่างฟางข้าว และ

อาหาร TMR และอาหารข้น ท่ีให้โคกิน สัปดาห์ละ 1 คร้ัง นําตัวอย่างอาหารทดลองท่ีสุ่มเก็บได้ทุกสัปดาห์ ไปอบที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง และบดผ่านตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร เพ่ือนําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
ทางเคมี คือ วัตถุแห้ง (DM), โปรตีนหยาบ (CP), ไขมัน (EE), เถ้า (Ash) ตามวิธี AOAC (1999)  และวิเคราะห์หาปริมาณ
เย่ือใยในรูป NDF และ ADF ตามวิธีการของ Van Soest et al. (1991)  ทําการบันทึกน้ําหนักโคทุกตัวเม่ือเร่ิมต้น และ
สิ้นสุดการทดลอง และทุกๆ 2 สัปดาห์ เพ่ือปรับปริมาณอาหารข้นตามน้ําหนักตัวท่ีให้กิน  

ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองทําการเจาะเลือดโคทุกตัว โดยเจาะเลือดบริเวณเส้นเลือดดําท่ีคอ (jugular 
vein) ในชั่วโมงท่ี 0 (ก่อนกินอาหาร) และชั่วโมงท่ี 4 หลังการกินอาหาร เพ่ือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของยูเรียไนโตรเจน 
(Blood Urea Nitrogen; BUN) และน้ําตาลกลูโคส (Blood Glucose; BG)  

6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
นําข้อมูลท่ีเก็บท้ังหมดมาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มการทดลองโดยใช้วิธี T-test ด้วย

โปรแกรม Microsoft Excel 
 

ผลการวิจัย   
 
 1. องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์ทดลอง 
 องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร TMR ท่ีมีขุยใบสับปะรดเป็นวัตถุดิบผสมอยู่ 40 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีวัตถุแห้ง, 
โปรตีนหยาบ, ไขมัน, เถ้า, NDF, ADF และพลังงานรวม เท่ากับ 59.06, 15.15, 4.41, 6.27, 33.64, 18.02 เปอร์เซ็นต์
และ 4,454.98 แคลอร่ี/กรัมน้ําหนักแห้ง ตามลําดับ ส่วนอาหารข้นสําเร็จรูปทางการค้าพบว่าจะมีวัตถุแห้งเท่ากับ 90.02 
เปอร์เซ็นต์ มีระดับโปรตีน และพลังงานรวมเท่ากับ 12.25 เปอร์เซ็นต์ และ 4,399.41 แคลอร่ี/กรัมน้ําหนักแห้ง 
ตามลําดับ และฟางข้าวจะมีโปรตีนรวมเท่ากับ 3.85 เปอร์เซ็นต์แสดงดังตารางท่ี 1  

2. ปริมาณการกินได้ของสัตว์ทดลอง 
ปริมาณการกินได้วัตถุแห้งของโคเน้ือ (แสดงดังตารางท่ี 2) พบว่าโคมีปริมาณการกินได้วัตถุแห้งรวมไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ โคกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีปริมาณการกินได้รวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.06 และ 7.77 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามลําดับ 
ซ่ึงโคกลุ่มท่ี 2 กินอาหาร TMR ได้เฉลี่ย 6.34 กิโลกรัม/ตัว/วัน  และปริมาณการกินได้รวมต่อเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว
ของโคเนื้อพบว่ากลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 2.90 และ 2.70 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ส่วนปริมาณโปรตีนรวมท่ีได้รับพบว่า โคเนื้อกลุ่มท่ี 1 มีค่าตํ่ากว่า (749.87 กรัม/ตัว/วัน) โคกลุ่มท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 
1,015.82 กรัม/ตัว/วัน ซ่ึงอาหารผสมเสร็จ TMR ขุยใบสับปะรดมีระดับโปรตีนท่ีสูงกว่าจึงส่งทําให้โคได้รับโปรตีนรวมต่อ

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 294 |



วันสูงกว่า ซ่ึงโคกลุ่มท่ี 2 ได้รับโปรตีนจากอาหาร TMR เท่ากับ 960 กรัม/ตัว/วัน ส่วนโคกลุ่มท่ี 1 จะได้รับโปรตีนจาก
อาหารข้น เท่ากับ 640.87 กรัม/ตัว/วัน  
 
ตารางท่ี 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของของขุยใบสับปะรด อาหารผสม TMR อาหารข้นสําเร็จรูปทางการค้า  
และฟางข้าว 

 
องค์ประกอบทางเคมี (%DM) ขุยใบสับปะรด TMR อาหารข้นสําเร็จรูป

ทางการค้า 
ฟางข้าว 

วัตถุแห้ง (%)                         15.38 59.06 90.02 92.02 
โปรตีนหยาบ (%)                    10.77 15.15 12.25 3.85 
ไขมัน (%)                             2.55 4.41 3.35 1.67 
เถ้า (%)                               8.12 6.247 8.51 9.53 
ผนังเซลล์ (NDF)                     52.98 33.64 - 78.84 
ลิโนเซลลูโลส (ADF)                 22.61 18.02 - 50.81 
ลิกนิน (ADL)                         5.19 5.61 - - 
พลังงานรวม (GE,cal/gDM)       4,454.98 4,399.41 4,255.28 - 

 
ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณการกินได้วัตถุแห้ง 

 
 กลุ่มการทดลอง  
ปริมาณการกินได้ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 P-value 

ปริมาณวัตถุแห้งท่ีกินได้ (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 
    อาหารข้นทางการค้า 

    อาหาร TMR 
    ฟาง 
    รวม 
ปริมาณการกินอาหารต่อเปอร์เซ็นต์น้ําหนักตัว 
    อาหารข้นทางการค้า 
    อาหาร TMR 
    ฟาง 
    รวม 
ปริมาณโปรตีนท่ีได้รับ (กรัม/ตัว/วัน) 
    อาหารข้นทางการค้า 
    อาหาร TMR 
    ฟาง 
    รวม 

 
5.23±0.312              
      - 
2.83±0.148 a 
8.06±0.397 
 
1.88±0.119 
      - 
1.02±0.044 a 
2.90±0.142 
 
640.87±38.277 

         - 
109.00±5.650 a 
749.87±40.952 b 

 
      - 
6.34±0.826 
1.43±0.026 b 

7.77±0.810 
 
      - 
2.20±0.263 
0.50±0.035 b 
2.70±0.270 
 
      - 
960±125.769 

55.15±1.140 b 
1,015.82±124.98a 

 
   - 
   - 
0.0005 
0.6111 
 
    - 
    - 
0.0004 
0.3194 
 
    - 
    - 
0.0001 
0.0248 

 a,b อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

3. อัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ทดลอง 
น้ําหนักเม่ือสิ้นสุดการทดลอง น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน และอัตราการเจริญเติบโตของโคเนื้อทดลอง พบว่าท้ังสองกลุ่ม

การทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยโคกลุ่มท่ีกินฟางข้าวเสริมอาหารข้นสําเร็จรูปทางการค้ามีอัตราการ
เจริญเติบโตเท่ากับ 780.18 กรัม/ตัว/วัน และโคกลุ่มท่ีกินอาหาร TMR มีค่าเท่ากับ 818.52 กรัม/ตัว/วัน (แสดงดังตาราง
ท่ี 3)  
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ตารางท่ี 3 แสดงผลน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนและอัตราการเจริญเติบโต 

 กลุ่มการทดลอง  
รายการ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 P-value 
น้ําหนักเร่ิมต้น (กก./ตัว) 
น้ําหนักสิ้นสุด (กก./ตัว) 
น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน (กก./ตัว) 
อัตราการเจริญเติบโต (กก./ตัว) 

250.00±20.07 
320.67±17.21 
70.67±37.10 
785.18±412.21 

250.33±14.84 
324.00±31.56 
73.67±34.12 
818.52±379.14 

0.9827 
0.8802 
0.9229 
0.9228 

 
  4. ค่าองค์ประกอบทางเคมีในเลือดของสัตว์ทดลอง 
  ปริมาณ BG ท่ี 0 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง หลังกินอาหาร พบว่าท้ังสองกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ และ BG ของท้ังสองกลุ่มการทดลองมีค่าเพ่ิมมากข้ึนหลังจากการกินอาหารไปแล้ว 4 ชั่วโมง (แสดงดังตารางท่ี 4) ซ่ึง
ปริมาณ BG ในกระแสเลือด 4 ชั่วโมง หลังการกินอาหรของโคท้ังสองกลุ่มมีค่าระหว่าง 73.00 - 76.67 mg/dl ส่วน
ปริมาณ BUN ท่ี 0 ชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และ 4 ชั่วโมง หลังกินอาหาร พบว่าท้ังสองกลุ่มการทดลองมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) และค่า BUN ของโคกลุ่มท่ีกินอาหารผสม TMR มีค่าสูงกว่า  
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลองค์ประกอบทางเคมีของเลือด 
 

         กลุ่มการการทดลอง  
องค์ประกอบทางเคมีในเลือด กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 P-value 
กลูโคสในกระแสเลือด (mg/dl) 

0 ช.ม. ก่อนให้อาหาร 
4 ช.ม. หลังให้อาหาร 

ยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือด (mg/dl) 
0 ช.ม. ก่อนให้อาหาร 
4 ช.ม. หลังให้อาหาร 

 
71.62±8.50 
76.67±8.14 
 
3.03±0.85 

4.90±0.46b 

 
68.67±6.03 
73.00±12.12 
 
5.00±1.20 

7.60±0.82a 

 
0.1488 
0.7984 
 
0.0815 
0.0076 

 a,b อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ตารางท่ี 5 แสดงต้นทุนการผลิตและผลกําไร 

 กลุ่มการทดลอง  
รายการ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 P-value 
ต้นทุนการผลิต 
   ค่าพันธ์ุ (บาท/ตัว) 
   ค่าอาหาร (บาท/ตัว)* 

   ค่าฟาง (บาท/ตัว) 
   ค่าเวชภัณฑ์ (บาท/ตัว) 
   รวม 
ผลกําไร 
   จําหน่ายโค (บาท/ตัว) 
   กําไร (บาท/ตัว) 

 
24,500±0.00 
3,822.08±227.84  
764.10±39.94 a 
200±0.00 
29,286.18±246.91 
 
32,066.67 ±1,721.43 
2,780.51±1,829.42 

 
24,500±0.00 
3,691.78±481.06 
386.1±7.14 b 
200±0.00 
28,777.88±475.94     
 
32,400±3,157.53 
3,622.88±2,983.71 

 
    - 
0.6934 
0.0001 
   - 
0.1759 
 
0.8802 
0.7036 

a,b อักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
* กลุ่มท่ี 1 คือค่าอาหารข้น (บาท/ตัว)  กลุ่มท่ี 2 คือค่าอาหาร TMR (บาท/ตัว) 
หมายเหตุ ราคาอาหารข้น TMR กิโลละ 6.47 บาท  ราคาฟางข้าวกิโลกรัมละ 3 บาท  
             ราคาอาหารข้นทางการค้ากิโลกรัมละ 8.12 บาท ราคาโคเนื้อกิโลกรัมละ 100 บาท 
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 5. ต้นทุนการผลิต รายได้ และกําไรของโคเนื้อ 
 ต้นทุนการผลิตค่าสายพันธ์ุ และค่าอาหาร  พบว่าท้ังสองกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซ่ึงมี
ต้นทุนการผลิตรวมต่อตัวของโคกลุ่มท่ี 1 เท่ากับ 29,286.18 บาท/ตัว และโคกลุ่มท่ี 2 เท่ากับ 28,777.88 บาท/ตัว และ
รายได้จากการจําหน่ายโคกลุ่มท่ี 1 เท่ากับ 32,066.67 บาท/ตัว และโคกลุ่มท่ี 2 เท่ากับ 32,400 บาท/ตัว ซ่ึงไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยกําไรจากการทดลองนี้พบว่าโคกลุ่มท่ี 1 จะมีค่าเท่ากับ 2,780.51 บาท/ตัว และโคกลุ่มท่ี 2 มีค่า
เท่ากับ 3,622.88 บาท/ตัว  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของขุยใบสับปะรด พบว่ามีค่าวัตถุแห้ง 15.38 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีความชื้น
สูงถึง 84.62 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 10.77 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณเย่ือใย NDF และ ADF สูงเท่ากับ 
52.98 และ 22.61 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (แสดงดังตารางท่ี 1) จากการพิจารณาค่าองค์ประกอบทางเคมีของขุยใบ
สับปะรดแล้วนั้น มีความเหมาะสมที่จะนําไปเป็นวัตถุดิบหลักในการผสมอาหาร TMR เนื่องจากมีค่าเย่ือใยสูง และมีระดับ
โปรตีนท่ีเหมาะสมซ่ึงมีค่าไม่น้อยกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ จึงจะมีผลทําให้จุลินทรีย์ในกระเพาะหมักนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เพียงพอ (Hennessy, 1980) โดยนําขุยใบไปผสมในสูตรอาหาร TMR ท่ีระดับ 40 เปอร์เซ็นต์ ท้ังนี้ก่อนการนําไปผสม
จะต้องนําขุยใบสับปะรดสดท้ิงไว้ 1 คืน เพ่ือเป็นการคายน้ําและลดความชื้น จากนั้นจึงนําไปหมักก่อน 7 วัน จึงนํามาใช้
ผสมอาหาร TMR ได้ เนื่องจากขุยใบสับปะรดมีความชื้นสูงมาก ถ้านํามาใช้ผสมอาหาร TMR เลยจะทําให้อาหารเน่าเสีย
ได้ ส่วนอาหาร TMR ท่ีผสมเสร็จแล้วจะมีปริมาณโปรตีน 15.15 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงปริมาณโปรตีนในสูตรอาหาร TMR 
คํานวณตามความต้องการของโคเนื้อระยะรุ่น  โดยมีค่าโปรตีนรวมในสูตรอาหารไม่น้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ (กรมปศุสัตว์, 
2551) ท้ังนี้อาหาร TMR ยังคงมีความชื้นสูงซ่ึงมีค่าเท่ากับ 41.94 เปอร์เซ็นต์  
 ปริมาณการกินอาหารข้นของโคกลุ่มท่ี 1 มีปริมาณการกินได้เท่ากับ 5.23 กก./ตัว/วัน และโคกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงกิน
อาหาร TMR มีปริมาณการกินได้เท่ากับ 6.34 กก./ตัว/วัน (แสดงดังตารางท่ี 2) โดยโคในกลุ่มนี้จะมีการเสริมฟางข้าวให้
กินเพ่ือให้การทํางานของกระเพาะหมักดีขึ้น จากการสังเกตพฤติกรรมการกินได้ของโคพบว่ามีการเคี้ยวเอื้องเป็นปกติไม่
พบอาการท้องอืด และเมื่อพิจารณาปริมาณการกินอาหารรวมพบว่าโคท้ังสองกลุ่มการทดลองมีปริมาณการกินได้ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) มีค่าเท่ากับ 8.06 และ 7.77 กก./ตัว/วัน ตามลําดับ ท้ังนี้ปริมาณการกินได้ของโคทดลอง
ท้ังสองกลุ่มมีปริมาณการกินได้ตามคําแนะนําของกรมปศุสัตว์ (2551) ซ่ึงโคลูกผสมบราห์มัน น้ําหนักเฉลี่ย 250 กิโลกรัม 
จะมีปริมาณการกินอาหารวัตถุแห้งได้ 6.64 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน  และปริมาณการกินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะมีผล
ต่อปริมาณค่าโภชนะท่ีสัตว์จะได้รับ และส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ท้ังนี้ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณ
การกินได้ของโคเนื้อข้ึนอยู่กับช่วงอายุ ระยะเวลาการให้ผลผลิต และระดับค่าโภชนะของอาหาร จากการทดลองน้ีโคเนื้อมี
อายุเฉลี่ย 8 เดือน จึงส่งผลทําให้ปริมาณการกินได้ของโคเนื้อท้ังสองกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ และมีปริมาณการกิน
อาหารเปอร์เซ็นต์ต่อนํ้าหนักตัวของโคกลุ่มท่ี 1 และ 2 เท่ากับ 2.90 และ 2.70 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ท้ังนี้ปริมาณโปรตีน
รวมท่ีโคได้รับต่อวันพบว่าโคกลุ่มท่ีกินอาหาร TMR มีปริมาณสูงเท่ากับ 1,015.82 กรัม/ตัว/วัน ซ่ึงมีค่าสูงกว่าโคกลุ่มท่ี 1 
ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 749.87 กรัม/ตัวต่อวัน ท้ังนี้เนื่องมาจากปริมาณโปรตีนในสูตรอาหาร TMR (ให้กินอย่างเต็มท่ี ; ad 
libitum) มีค่าสูงจึงส่งผลต่อปริมาณโปรตีนรวมท่ีกินได้เพ่ิมสูงข้ึน จากการทดลองนี้ปริมาณโปรตีนรวมท่ีได้รับของโคท้ัง
สองกลุ่มมีปริมาณท่ีเหมาะสมตามคําแนะนําของกรมปศุสัตว์ (2551) ซ่ึงโคขุนมีความต้องการโปรตีนไม่น้อยกว่า 733 
กรัม/ตัว/วัน  
 น้ําหนักเริ่มต้นของโคทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 250 กก./ตัว และเม่ือสิ้นสุดการทดลองพบว่ามีน้ําหนักของโค
กลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 2 เท่ากับ 320.67 และ 324.00 กก./ตัว ตามลําดับ (แสดงดังตารางท่ี 3) ซ่ึงพบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (P>0.05) ท้ังนี้เนื่องจากปริมาณการกินอาหารได้ของโคท้ังสองกลุ่มใกล้เคียงกัน ถึงแม้ปริมาณโปรตีนรวมท่ี
ได้รับต่อวันของโคกลุ่มท่ีกินอาหาร TMR จะมีค่าสูงกว่า เนื่องจากในสูตรอาหาร TMR มีค่าระดับโปรตีนท่ีสูงกว่าในอาหาร
ข้น แต่ท้ังนี้ปริมาณโปรตีนรวมท่ีโคท้ังสองกลุ่มการทดลองได้รับมีปริมาณท่ีเหมาะสมตามคําแนะนําของกรมปศุสัตว์ 
(2551) ซ่ึงรายงานว่าโคลูกผสมบราห์มันท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต 0.75 กิโลกรัมต่อวัน จะต้องได้รับโปรตีนรวมไม่น้อย
กว่า 733 กรัมต่อตัวต่อวัน ท้ังนี้อาหาร TMR มีค่าเย่ือใยสูงซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการย่อยได้ และการดูดซึมสารอาหารไปใช้
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ประโยชน์ได้ต่ํากว่า โดยปริมาณเย่ือใย NDF และ ADF ซ่ึงมีอยู่ในผนังเซลล์พืชจะส่งผลต่อการย่อยได้ของสัตว์ โดยจะ
อาศัยจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักในการย่อยได้ของผนังเซลล์ จึงต้องใช้เวลาอยู่ในกระเพาะหมักของสัตว์นานข้ึนก่อนท่ีการ
ย่อยได้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และดูดซึมสารอาหารไปใช้ประโยชน์ในการเจรญิเติบโตได้ (Van Soest, 1994) แต่ท้ังนี้ปริมาณ
เย่ือใย NDF และ ADF ในสูตรอาหาร TMR มีระดับท่ีเหมาะสมตามลักษณะของอาหาร TMR คือมีเย่ือใย NDF เท่ากับ 
30-35 เปอร์เซ็นต์ และเย่ือใย ADF 20-25 เปอร์เซ็นต์ (กรมปศุสัตว์, มปป.) ทําให้ความเป็นกรดด่างในกระเพาะรูเมนมี
สภาพเหมาะสมต่อสภาวะนิเวศน์การทํางานของจุลิทรีย์ และส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของโคซ่ึงพบว่า โคกลุ่มท่ี 1 
และกลุ่มอาหาร TMR มีค่าเท่ากับ 785.19 และ 818.52 กรัม/ตัว/วัน ตามลําดับ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากมีความสมดุลของพลังงานและโปรตีนในอาหารท่ีโคกินมีความเหมาะสมซ่ึงโคระยะขุนน้ําหนักเฉลี่ย 
250 กิโลกรัม ควรได้รับพลังงาน TDN จากสูตรอาหารไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีนรวมไม่น้อยกว่า 12 
เปอร์เซ็นต์ จึงส่งผลทําให้มีการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตของโคเนื้อได้เป็นอย่าง
ดี (เมธา, 2533) 
 ปริมาณ BG ท่ี 0 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง หลังกินอาหาร พบว่าท้ังสองกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ และค่า BG ของทั้งสองกลุ่มการทดลองมีค่าเพ่ิมมากข้ึนหลังจากการกินอาหารไปแล้ว 4 ชั่วโมง (แสดงดังตารางท่ี 4) 
ซ่ึงปริมาณ BG ในกระแสเลือด 4 ชั่วโมง หลังการกินอาหรของโคทั้งสองกลุ่มมีค่าระหว่าง 73.00-76.67 mg/dl ซ่ึงบ่ง
บอกถึงสภาวะสมดุลของพลังงานในร่างกายที่ได้รับจากอาหารมีค่าปกติ โดยค่า BG ในกระแสเลือดของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ปกติมีค่าอยู่ระหว่าง 50-75 mg/dl (kanebo, 1980) ส่วนปริมาณ BUN ท่ี 4 ชั่วโมง หลังกินอาหาร พบว่าท้ังสองกลุ่ม
การทดลองมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) และค่า BUN ของโคกลุ่มท่ีกินอาหาร TMR มีค่าสูงกว่า ท้ังน้ีอาจเป็น
ผลมาจากค่าปริมาณโปรตีนรวมในสูตรอาหาร TMR มีค่าสูงกว่าอาหารข้นสูตรทางการค้า เม่ือมีการย่อยและดูดซึมสู่
กระแสเลือดจึงมีค่าระดับ BUN ในกระแสเลือดสูงกว่า แต่ท้ังนี้ปริมาณ BG และ BUN จะต้องมีความสมดุลเพ่ือท่ีจะนําไป
สังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในกระเพาะรูเมน (เมธา, 2533) 
 ตน้ทุนการผลิตค่าสายพันธุ์โคเนื้อมีต้นทุนไม่แตกต่างกันมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 24,500 บาท/ตัว ค่าอาหารข้นอาหาร
พบว่าโคกลุ่มท่ีกินอาหารข้นทางการค้า และอาหาร TMR ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนต้นทุนค่าฟางข้าวพบว่าโค
กลุ่มท่ีกินอาหารข้นมีค่าสูงกว่ากลุ่มกินอาหาร TMR แต่ท้ังนี้เม่ือพิจารณาต้นทุนรวมท้ังหมดพบว่าท้ังสองกลุ่มการทดลอง
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซ่ึงมีต้นทุกการผลิตรวมต่อตัวของโคกลุ่มท่ี 1 เท่ากับ 29,286.18 บาท/ตัว และโคกลุ่มท่ี 2 
มีค่าเท่ากับ 28,777.88 บาท/ตัว และรายได้จากการจําหน่ายโคกลุ่มท่ี 1 เท่ากับ 32,066.67 บาท/ตัว และโคกลุ่มท่ี 2 
เท่ากับ 32,400 บาท/ตัว ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกําไรจากการทดลองนี้พบว่าโคกลุ่มท่ี 1 จะมีค่าเท่ากับ 
2,780.51 บาท/ตัว และโคกลุ่มท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 3,622.88 บาท/ตัว ซ่ึงท้ังสองกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ จากการทดลองน้ีแสดงให้เห็นได้ว่าการนําขุยใบสับปะรดมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร TMR ส่งผลต่อต้นทุน กําไรในการ
ผลิตโคเนื้อไม่แตกต่างกับการใช้อาหารข้นสูตรทางการค้า โดยท้ังนี้ราคาต้นทุนค่าอาหารหน่วยบาทต่อกิโลกรัมจะถูกว่า
อาหารข้นทางการค้า (8.12 บาท/กก.) ซ่ึงอาหาร TMR มีราคา 6.47 บาท/กก. ท้ังนี้ระยะเวลาในการขุนโคเนื้อมี
ระยะเวลาสั้น ถ้าเพ่ิมระยะเวลาในการขุนจะส่งผลทําให้โคมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนท่ีดีกว่านี้ และผลกําไรต่อตัวจะได้เพ่ิมมากข้ึน 
จาการทดลองนี้จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการนําขุยใบสับปะรดมาเป็นวัตถุดิบในการผสมอาหาร TMR สําหรับการเลี้ยงโค
เนื้อได้โดยมีผลสมรรถภาพการผลิตและต้นทุนกําไรไม่แตกต่างกับการใช้อาหารข้นสูตรทางการค้า 
 สรุปผลการวิจัย 
    การนําขุยใบสับปะรดมาใช้ประโยชน์ในการผสมอาหารโคเน้ือ โดยนําขุยใบสับปะรดมาผสมในสูตรอาหาร TMR 
จากการทดลองพบว่าโคมีปริมาณการกินได้รวม และปริมาณการกินอาหารต่อเปอร์เซ็นต์น้ําหนักตัว ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่าขุยใบสับปะรดท่ีนํามาผสมในสูตรอาหารโคไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการกินได้ เม่ือ
เปรียบเทียบกับอาหารข้นสําเร็จรูปทางการค้า โดยโคทั้ง 2 กลุ่มการทดลองจะได้รับฟางข้าวเพ่ือให้มีการทํางานของ
กระเพาะรูเมนเป็นปกติ ส่วนปริมาณโปรตีนรวมท่ีได้รับท้ังหมดพบว่ากลุ่มท่ี 2 ท่ีได้รับอาหาร TMR รวมกับฟางข้าว มี
ปริมาณโปรตีนรวมสูงกว่าโคกลุ่มท่ี 1 เนื่องจากอาหารสูตร TMR มีระดับโปรตีนเท่ากับ 15.15% ซ่ึงมีค่าสูงกว่าอาหารข้น
สําเร็จรูปทางการค้า (12.25%) ท้ังนี้เม่ือพิจารณาการเพิ่มน้ําหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตของโค พบว่าโคท้ัง 2 กลุ่ม
การทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นได้ว่าโคมีประสิทธิภาพในการใช้อาหารที่มีขุยใบสับปะรดได้ดีไม่
แตกต่างกับอาหารข้นสําเร็จรูปทางการค้า ส่วนต้นทุนการผลิตและผลกําไรพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน จากการทดลอง
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ครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นได้ว่าการนําขุยใบสับปะรดมาเป็นวัตถุดิบผสมอาหาร TMR ได้ 40 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารสําหรับโค
ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตของโคเนื้อ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือการพัฒนาสูตรอาหารโคเน้ือ โดยใช้ส่วนของเหง้าสับปะรดที่เหลือจากการปลูกสับปะรด 
และขุยใบสับปะรดท่ีได้จากการขูดเส้นใยจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบว่าเหง้าสับปะรดมีความชื้นไม่สูง และมีลักษณะคล้าย
มันเส้น มีปริมาณการสะสมแป้งท่ีเหง้าสูงจึงเหมาะในการนําไปเป็นวัตถุดิบผสมอาหารข้นสําหรับโคเนื้อ ส่วนขุยใบ
สับปะรดมีความชื้น เย่ือใย และพลังงานสูง จึงเหมาะในการนําไปเป็นวัตถุดิบในการผสมอาหาร TMR สําหรับการเลี้ยงโค
เนื้อ โดยเหง้าสับปะรดนําไปผสมในสูตรอาหารข้นในระดับ 35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขุยใบสับปะรดนําไปผสมในสูตรอาหาร 
TMR ในระดับ 40 เปอร์เซ็นต์ ท้ังนี้อาหารข้นสูตรเหง้าสับปะรด และอาหาร TMR สูตรขุยใบสับปะรดเม่ือคํานวณค่า
โภชนะแล้วได้ตามความต้องการของโคเนื้อระยะขุน โดยมีระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ และค่าพลังงาน TDN 
ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์  
คําสําคัญ: เหง้าสับปะรด, ขุยใบสับปะรด, อาหารโคเนื้อ 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this study was to develop beef cattle feed formula by using stump 
pineapple which is remaining from planting and pineapple leaf flake from textile industry.  The results 
showed the properties of stump pineapple at low moister with cassava and high starch content in 
stump were suitable as feedstuff in concentrating meal for beef cattle by using at 35%.  Furthermore, 
pineapple leaf flake contained high moister, fiber and energy content that was appropriate as 
feedstuff in TMR feed for beef cattle by using at 40%.  Both concentrate meal with stump pineapple 
and TMR feed with pineapple leaf flake had the nutritional value as the beef cattle nutrient 
requirement. The protein level was more than 14% and TDN wasnot less than 70%.  
Keywords: Stump Pineapple, Pineapple Leaf Flake, Beef Cattle Feed 
 

บทนํา 
 

จากโครงการพัฒนาการใช้เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเส้นใยสับปะรด (MOU) ของ 7 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม  (2) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ้านโป่งกระทิง จํากัด  (3) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลบ้านบึง  (4) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบึง  (5) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)  (6) บริษัท ไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากัด และ (7) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจข้ึน จนถึงขณะนี้ บริษัทไทย
นําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากัด ได้นําเคร่ืองจักรแปรรูปใบสับปะรดเป็นเส้นใยจํานวน 3 เครื่องมาทดสอบท่ีบ้านสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบ้านโป่งกระทิง เพ่ือทดสอบการแปรรูปใบสับปะรดป้อนโรงงานไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์  จากกระบวนการผลิต
เส้นใยจากใบสับปะรดข้างต้นทําให้เกิดส่วนเหลือท้ิงเป็นขุยจากการขูดใบสับปะรด มีปริมาณ 800 กก./ใบสับปะรด 1,000 
กก. ซ่ึงในเบื้องต้นเกษตรกรได้นําไปผสมในอาหารเลี้ยงโคเนื้อพบว่าโคชอบบริโภคเป็นอย่างย่ิง ซ่ึงขุยใบสับปะรดแห้งจะมี
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ปริมาณโปรตีนถึง 14.53 เปอร์เซ็นต์ เย่ือใยรวม 1.04 เปอร์เซ็นต์ และเถ้า 6.98 เปอร์เซ็นต์ (โครงการพัฒนาวิชาการ
ตรวจ วิ เคราะห์สารตกค้ างใน เนื้ อสั ต ว์  อาหารสัตว์และผลิต ภัณ ฑ์จากสัต ว์  คณะเทคนิ คการสั ตวแพท ย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่ได้มีการศึกษาสัดส่วนการนําไปใช้ในอาหารสัตว์อย่างแท้จริง  
นอกจากนี้ส่วนของลําต้นใต้ดินหรือเหง้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีเหลือท้ิงเช่นกัน โดยปีหนึ่งๆ เกษตรกรจะต้องกําจัดเหง้าเป็น
จํานวนมาก โดยภายหลังการเก็บเกี่ยวผลสดสับปะรด จะมีการร้ือแปลงเพ่ือปลูกใหม่ ปีละครั้ง หรือ 3 ปีครั้ง การกําจัด
เหง้าเพื่อเตรียมดินในระหว่างรอบการปลูกจะมีปัญหาในการทําลายต้นตอเก่าให้หมดสิ้นไป มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดปัญหา
วัชพืชท่ีเกิดจากชิ้นส่วนของต้นตอท่ีถูกตัดงอกข้ึนมาใหม่ ท้ังนี้พบว่าเหง้าของสับปะรดเป็นแหล่งสะสมอาหารสําหรับการ
เจริญเติบโตของส่วนต่างๆ โดยสามารถสะสมแป้งไว้ได้ในปริมาณร้อยละ 11 เพ่ือเป็นแหล่งสํารองพลังงาน (Queensland 
Department of Agriculture and Fisheries, 2009) ซ่ึงเหง้าสับปะรดแห้งมีโปรตีน 17 เปอร์เซ็นต์ (โครงการพัฒนา
วิชาการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  นอกจากนั้นเหง้าสับปะรดยังมีปริมาณเอนไซม์โบรมิเลนสูงคิดเป็นร้อยละ 36.1 สามารถ
นํามาสกัดเอนไซม์โบรมิเลนเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรือนํามาทําใช้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ เช่น เป็นยาช่วย
ย่อยอาหาร ยาใส่แผลฆ่าเชื้อ หรือใช้ในอุตสาหกรรมการทําสบู่ ยาสีฟัน เครื่องสําอาง เป็นต้น ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าเศษเหลือ
จากสับปะรดมีค่าโภชนะท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะนําเหง้า และขุยใบสับปะรดมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบในการทําอาหาร
สําหรับการเลี้ยงโคเนื้อได้ ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยท่ีจะมีการพัฒนาการนําเหง้า และขุยใบสับปะรดมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการทําสูตรอาหาร สําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาค่าโภชนะของเหง้าสับปะรด และขุยใบใบสับปะรด 
 2. เพ่ือนําเหง้า และขุยใบสับปะรดสับปะรดไปใช้ประโยชน์ในการทําอาหารโคเนื้อให้มีค่าโภชนะท่ีเหมาะสมใน
การนําไปใช้เลี้ยงโค 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองการใช้เหง้า และขุยใบสับปะรดเพ่ือการพัฒนาสูตรอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโค 

โดยแบ่งข้ันตอนการศึกษาได้ดังน้ี 
 ขั้นตอนการศึกษาที่ 1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของขุยใบจากการขูดใบสับปะรด และกากเหง้าสับปะรด 
ได้แก่ การดูสี กลิ่น และลักษณะของเนื้อสัมผัส 
 ขั้นตอนการศึกษาท่ี 2 เก็บตัวอย่างเหง้า และขุยใบสับปะรดเพ่ือทําการวิเคราะห์หาค่าโภชนะ 
 ขั้นตอนการศึกษาท่ี 3 นําค่าโภชนะของเหง้า และขุยใบสับปะรดมาคํานวณสูตรอาหารให้มีค่าโภชนะท่ี
เหมาะสมในการนําไปใช้เลี้ยงโคเนื้อ 
 โดยขุยใบได้มาจากการขูดใบสับปะรดมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนกากเหง้าสับปะรดได้มาจากเศษเหลือทาง
การเกษตร จากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีต้องการกําจัดเหง้าเป็นจํานวนมากโดยภายหลังการเก็บเกี่ยวผลสดก่อนจะทํา
การรื้อแปลงใหม่ปีละคร้ัง 

1. การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และคุณค่าทางโภชนะ 
 1.1 สุ่มเก็บตัวอย่างเหง้า และขุยใบสับปะรดอย่างละ 1 กิโลกรัม เพ่ือศึกษาลักษณะกายภาพ ได้แก่ สี กลิ่น 
และลักษณะเนื้อสัมผัส 

1.2 สุ่มตัวอย่างเหง้า และขุยใบสับปะรด ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม ใส่ถุงซิบไล่อากาศให้หมด แบ่งส่วนหน่ึงไป
วิเคราะห์หาความชื้น และอีกส่วนหนึ่งนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง และบดผ่านตะแกรงขนาด 
1 มิลลิเมตร เพ่ือนําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี คือ โปรตีนหยาบ (CP), ไขมัน (EE), เถ้า (Ash) ตามวิธี AOAC 
(1999) และวิเคราะห์หาปริมาณเย่ือใยในรูป NDF และ ADF ตามวิธีการของ Van Soest et al. (1991)  และพลังงาน
รวม (Gross energy) โดยวิธี Oxygen bombs 
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2. การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทั้งสองในการทําสูตรอาหารสําหรับ
เลี้ยงโคเนื้อ 

2.1 นําข้อมูลทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของเหง้า และขุยใบสับปะรดท่ีได้จากการวิเคราะห์ มา
พิจารณากําหนดรูปแบบและสัดส่วนในสูตรอาหารร่วมกับวัตถุดิบอาหารโคชนิดอ่ืนๆ เช่น มันสําปะหลัง รํา กากปาล์ม 
เป็นต้น ฯลฯ คํานวณสูตรอาหารโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

2.2 นําสูตรอาหารที่ผสมได้จากเหง้า และขุยใบสับปะรด เก็บตัวอย่าง 1 กิโลกรัม ใส่ถุงซิบไล่อากาศให้หมด 
แบ่งส่วนหนึ่งไปวิเคราะห์หาความชื้น และอีกส่วนหนึ่งนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง และบดผ่าน
ตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร เพ่ือนําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี คือ โปรตีนหยาบ (CP), ไขมัน (EE), เถ้า (Ash) 
ตามวิธี AOAC (1999) และวิเคราะห์หาปริมาณเย่ือใยในรูป NDF และ ADF ตามวิธีการของ Van Soest et al. (1991)  
และพลังงานรวม (Gross energy) โดยวิธี Oxygen bombs 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นําข้อมูลท่ีได้จากการจดบันทึกไปวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย   
  

1. การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และคุณค่าทางโภชนะ 
 ลักษณะทางกายภาพของเหง้าสับปะรดมีสีขาว และมีเส้นใยอยู่ภายในหัวเหง้าเม่ือนํามาบดแล้วจะมีลักษณะ
เป็นขุยสีขาวมีเส้นใยปนอยู่ด้วย (ภาพท่ี 1) ส่วนขุยใบสับปะรดจะมีสีเขียว และกลิ่นค่อนข้างเหม็นเขียว มีลักษณะเน้ือ
สัมผสัเป็นชิ้นเล็กๆ และมีเส้นใยปนอยู่ (ภาพที่ 2) มีปริมาณความชื้นสูงมาก (แสดงดังตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1  แสดงลักษณะทางกายภาพของเหง้า และขุยใบสับปะรด 
 

ลักษณะทางกายภาพ เหง้าสับปะรด ขุยใบสับปะรด 
    สี สีขาวมีลายเส้นสีน้ําตาลเข้ม(คล้ายหัวเผือก)    สีเขียวอมเหลือง 
    กลิ่น มีกลิ่นคล้ายแป้งมัน  กลิ่นเหม็นเขียว  
    ลักษณะเนื้อสัมผัส มีเส้นใยอยู่ภายในหัว และถ้าหักหรือบดจะมี

ลักษณะเป็นผง   
มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ และมีเส้นใย
ปนอยู่ด้วย มีความชื้นสูง 

 
      

 
ภาพท่ี 1 ลักษณะเหง้าสับปะรดท่ีปอกเปลือกนอกออกแล้ว 
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ภาพท่ี 2  ลักษณะของขุยใบสับปะรดท่ีได้จากการขุดเส้นใยไปทําสิ่งทอ 
 

องค์ประกอบทางเคมีของเหง้าสับปะรด พบว่ามีวัตถุแห้งสูงกว่าขุยใบสับปะรด แต่มีปริมาณโปรตีนตํ่ากว่ามีค่า
เท่ากับ 4.78 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขุยใบสับปะรดมีวัตถุแห้ง และโปรตีนเท่ากับ 15.38 และ 10.77 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาค่าเย่ือใย NDF และ ADF พบว่ามีค่าสูงในขุยใบสับปะรด ส่วนค่าพลังงานรวมพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ซ่ึงเหง้า 
และขุยใบสับปะรดมีค่าเท่ากับ 4,195.97 และ 4,454.98 cal/gDM ตามลําดับ (แสดงดังตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2  แสดงองค์ประกอบทางเคมีของของเหง้า และขุยใบสับปะรด  
 

องค์ประกอบทางเคมี (%DM)1 เหง้าสับปะรด ขุยใบสับปะรด 
     วัตถุแห้ง (%)                                41.54±0.58 15.38±0.98 
     โปรตีน (%)                                    4.78±0.77 10.77±0.95 
     ไขมัน (%)                                     0.49±0.08 2.55±0.58 
     เถ้า (%)                                        3.81±0.76 8.12±0.23 
     ผนังเซลล์ (NDF)                            33.08±0.63 52.98±0.59 
     ลิโนเซลลูโลส (ADF)                        10.60±0.96 22.61±0.62 
     ลิกนิน (ADL)                                3.84±0.97 5.61±0.54 
     พลังงานรวม (GE,cal/gDM)                     4,195.97±71.58        4,454.98±99.85 

 1 DM (dry matter) : วัตถุแห้ง 
 

2. การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทั้งสองในการทําสูตรอาหารสําหรับ
เลี้ยงโคเนื้อ 
 เม่ือพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีแล้ว พบว่าเหง้าสับปะรดมีลักษณะคล้ายมัน
สําปะหลังแต่จะมีเส้นใยมากกว่า และมีความชื้นตํ่าจึงเหมาะท่ีจะนําไปใช้ในการเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลัง โดยจะมี
การนําเหง้าสับปะรดไปสับให้มีขนาดชิ้นเล็กลง (ภาพท่ี 3) และลดความชื้นโดยการผ่ึงแดดจากนั้นจะเก็บใส่กระสอบเพ่ือ
นําไปผสมอาหารต่อไป (ภาพที่ 4) 
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ภาพท่ี 3  เหง้าสับปะรดท่ีนํามาสับให้มีขนาดชิ้นเล็กลง 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4  เหง้าสับปะรดสับและนําผึ่งแดดเพ่ือลดความชื้น 

 
 ส่วนขุยใบสับปะรดเนื่องจากมีความชื้นสูง และมีเย่ือใย NDF และ ADF ในระดับท่ีสูงประกอบกับมีพลังงานสูง 
จึงมีความเหมาะสมในการนํามาใช้การทําอาหารผสมเสร็จ หรือ Total mixed ratio (TMR) โดยจะนําขุยใบสับปะรดมา
เป็นแหล่งพลังงานและเย่ือใยในสูตรอาหาร TMR และก่อนนํามาผสมจะทําการลดความชื้นโดยผึ่งในท่ีร่มเป็นเวลา 1 คืน 
และเนื่องจากมีความชื้นสูงเม่ือนําไปผสมอาหารจะทําให้มีการเน่าเสียได้ง่าย จึงต้องมีการนําขุยใบไปทําหมักก่อนเป็นเวลา 
7 วัน เพ่ือให้มีค่า pH ท่ีลดลง เม่ือนําไปผสมอาหารจะทําให้มีระยะเวลาใช้ได้ยาวนานขึ้น การนําเหง้าและขุยใบสับปะรด
ไปใช้เป็นวัตถุในการทําอาหารโคเนื้อ โดยนําเหง้าสับปะรดไปเป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานในสูตรอาหารข้นโคเนื้อ 35 
เปอร์เซ็นต์ โดยคํานวณค่าโภชนะตามความต้องการของโคเน้ือระยะขุน โดยมีระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ 
และ พลังงานค่าโภชนะท่ีย่อยได้ (TDN) ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ (กรมปศุสัตว์, 2551) (แสดงดังตารางท่ี 3) ส่วนขุยใบ
สับปะรดนําไปใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงาน และเย่ือใยในการทําสูตรอาหาร TMR สําหรับโคเนื้อ โดยมีระดับโปรตีนไม่
น้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานค่าโภชนะท่ีย่อยได้ (TDN) ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ (กรมปศุสัตว์, 2551) (แสดง
ดังตารางท่ี 4) 

เม่ือคํานวณสูตรอาหารข้น และอาหาร TMR เสร็จแล้วดําเนินการผสมอาหารตามสูตร และเก็บตัวอย่างเพ่ือ
นํามาวิเคราะห์ค่าโภชนะ พบว่าอาหารข้นสูตรเหง้าสับปะรด มีวัตถุแห้ง 89.67 เปอร์เซ็นต์ และมีโปรตีน เย่ือใย NDF 
และ ADF เท่ากับ 14.68, 30.50 และ 13.66 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แสดงดังตารางท่ี 5 ส่วนอาหาร TMR มีวัตถุแห้ง 
59.06 เปอร์เซ็นต์ และมีโปรตีน เย่ือใย NDF และ ADF เท่ากับ 15.15, 33.64 และ 18.02 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตาราง
ท่ี 5) 
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ตารางท่ี 3  แสดงส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารข้นเหง้าสับปะรด 
 

ส่วนประกอบ กิโลกรัม 
                     วัตถุดิบอาหาร 
                          มันเส้น 
                          ข้าวโพด 
                          รําละเอียด 
                          เหง้าสับปะรด 
                          ปลาป่น 
                          กากปาล์มเนื้อใน 
                          กากมะพร้าว 
                          ยูเรีย 
                         เกลือ 
                          กํามะถัน 
                          กากน้ําตาล1 
                          พรีมิกซ์ 
                           รวมท้ังหมด 
                     คุณค่าทางโภชนะ 
                          วัตถุแห้ง 
                          โปรตีน 
                          TDN 
                          ไขมัน 
                          เย่ือใย 
                          แคลเซียม 
                          ฟอสฟอรัส 

 
                          10.00 
                           4.00 
                          11.50 
                          35.00 
                           0.50 
                          10.00 
                          15.00 
                           2.00 
                           0.50 
                           0.50 
                          10.00 
                           1.00 
                        100.00 
                      เปอร์เซ็นต์ 
                          88.49 
                          14.21 
                          70.41 
                           3.72 
                           7.49 
                           0.16 
                           0.11 
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ตารางท่ี 4  แสดงส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารข้น TMR 
 
 วัตถุดิบอาหาร กิโลกรัม 

 วัตถุดิบอาหาร TMR 
 มันเส้น 11.20 
 รําละเอียด   8.00  
 เหง้าสับปะรด   9.00 
 ขุยใบสับปะรด   40.00 
 ผิวถ่ัวเหลือง  6.00 
 กากปาล์มเนื้อใน  8.00 
 กากมะพร้าว  9.00 
 ยูเรีย  1.20 
 เกลือ  0.30 
 กํามะถัน  0.30 
 กากน้ําตาล  6.00 
 พรีมิกซ์  1.00  
 รวมท้ังหมด                                                   100.00 
 คุณค่าทางโภชนะ เปอร์เซ็นต์ 
 วัตถุแห้ง 59.55 
 โปรตีน 14.07 
 TDN 70.92  
 ไขมัน   3.54 
 เย่ือใย 11.73 
 แคลเซียม   0.21 
 ฟอสฟอรัส   0.10 

 
 

ตารางท่ี 5  แสดงองค์ประกอบทางเคมีวัตถุดิบ และอาหารทดลอง 
 

องค์ประกอบทางเคมี (%)       TMR  อาหารข้น     
วัตถุแห้ง (%)                      59.06±0.18 89.67±0.04   
โปรตีน (%)                15.15±0.88 14.68±0.28                                 
ไขมัน (%)                               4.41±0.42                        5.09±0.77                       
เถ้า (%)                                 6.27±0.22   6.68±0.32   
ผนังเซลล์ (NDF)                      33.64±0.45 30.50±0.38                
ลิโนเซลลูโลส (ADF)  18.02±0.56 13.66±0.43  
ลิกนิน (ADL)         3.84±0.86   5.61±0.67                                                 
พลังงานรวม (GE,cal/gDM)                    4,399.41±58.77                4,288.11±88.98                       
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของเหง้าสับปะรด และขุยใบสับปะรด จะเห็น
ได้ว่าเหง้าสับปะรดมีลักษณะคล้ายมันเส้น และมีค่าความชื้นไม่สูงมากนักจึงเหมาะท่ีจะนําไปใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงาน
ได้เช่นเดียวกับมันเส้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามเหง้าสับปะรดก็ยังคงมีความชื้นอยู่ถึง 59 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงต้องมีการนําไปผ่ึงแดด
เพ่ือลดความชื้นให้เหลือไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์จึงจะนําไปเป็นวัตถุดิบในการผสมอาหารข้นได้โดยท่ีจะส่งผลทําให้อาหาร
ข้นมีค่าความชื้นไม่เกิน 13 เปอร์เซ็นต์ (กรมปศุสัตว์, 2559) ตามค่ามาตรฐานท่ัวไปของอาหารข้น แต่ท้ังนี้เหง้าสับปะรด
จะมีลักษณะที่มีเส้นใยอยู่มากในหัว เม่ือนํามาใช้จะต้องมีการสับเพ่ือลดขนาดให้มีขนาดสั้นลงเม่ือนําไปผสมกับวัตถุดิบ
อ่ืนๆ จะทําให้มีการผสมคลุกเคล้ากันได้ดีย่ิงข้ึน ท้ังนี้จากการนําเหง้าสับปะรดไปผสมเป็นอาหารข้นแล้วจะพบว่าค่าเย่ือใย 
NDF ยังคงสูงอยู่เนื่องจากการสับเหง้าสับปะรดยังมีขนาดชิ้นท่ียาวเกินไปต้องสับให้มีขนาดสั้นและเล็กกว่านี้ 1 เซนติเมตร
จึงจะทําให้อาหารข้นมีระดับของเยื่อใย NDF ลดลง ซ่ึงเม่ือนําไปใช้ในการเลี้ยงโคจะส่งผลให้การกินได้เพ่ิมมากข้ึน ส่วนขุย
ใบสับปะรดมีลักษณะความช้ืนสูง พลังงานและเย่ือใยสูงจึงเหมาะกับการนําไปเป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานและเย่ือใยในการ
ทําอาหาร TMR ท้ังนี้ขุยใบสับปะรดเหมาะกับการนําไปทําอาหาร TMR เนื่องจากอาหาร TMR มีเกณฑ์ความชื้นได้ไม่เกิน 
55 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงขุยใบสับปะรดมีความชื้นสูงมากถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับอาหาร TMR จะมีองค์ประกอบเย่ือใย 
NDF ได้ไม่ควรเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ และเย่ือใย ADF ไม่ควรเกิน 27 เปอร์เซ็นต์ (กรมปศุสัตว์, 2559) ซ่ึงลักษณะทาง
กายภาพและค่าโภชนะของขุยใบสับปะรดจึงเหมาะกับการนําไปเป็นวัตถุผสมอาหาร TMR โดยนําขุยใบสับปะรดไปผสม
ในสูตรอาหาร TMR ท่ีระดับ 40 เปอร์เซ็นต์  ท้ังนี้ก่อนการนําไปผสมจะต้องนําขุยใบสับปะรดสดท้ิงไว้ 1 คืน เพ่ือเป็นการ
คายน้ําและลดความชื้น จากน้ันจึงนําไปหมักก่อน 7 วัน จึงนํามาใช้ผสมอาหาร TMR ได้ เนื่องจากขุยใบสับปะรดมี
ความชื้นสูงมาก ถ้านํามาใช้ผสมอาหาร TMR เลยจะทําให้อาหารเน่าเสียได้ ดังนั้นจึงต้องมีการลดความชื้นลงให้มี
ความชื้นไม่เกิน 65 เปอร์เซ็นต์ และทําการหมักแบบไร้ออกซิเจนเพื่อให้มีค่า pH ลดลงประมาณ 3.5-4.0 ซ่ึงเป็นการทําให้
อยู่ในรูปของขุยใบสับปะรดหมักก่อน เพ่ือท่ีเม่ือนําไปผสมกับวัตถุดิบอ่ืนในการทําอาหาร TMR สภาพท่ีเป็นกรดจะทําให้มี
ระยะเวลาการเก็บรักษาอาหารได้ยาวนานขึ้น  ส่วนอาหาร TMR ท่ีผสมเสร็จแล้วจะมีระดับความชื้นเท่ากับ 41.94 
เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานของอาหาร TMR มีค่าเย่ือใย NDF เท่ากับ 33.64 เปอร์เซ็นต์ และค่าเย่ือใย ADF 
18.02 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงค่าปริมาณเย่ือใยท้ัง NDF และ ADF มีค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ และมีปริมาณโปรตีน 15.15 
เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงปริมาณโปรตีนในสูตรอาหาร TMR คํานวณตามความต้องการของโคเนื้อระยะรุ่น  โดยมีค่าโปรตีนรวมใน
สูตรอาหารไม่น้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ (กรมปศุสัตว์, 2551) ท้ังนี้อาหาร TMR ยังคงมีความชื้นค่อนข้างสูงซ่ึงมีค่าเท่ากับ 
41.94 เปอร์เซ็นต์ จึงอาจจะส่งผลต่อการกินได้ของสัตว์ แต่ท้ังนี้ต้องมีการทดสอบต่อในการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือจะได้ผลใน
ด้านสมรรถภาพการผลิตท่ีแท้จริง 
  สรุปผลการวิจัย 
 เหง้าสับปะรดมีค่าโภชนะที่เหมาะสมในการเป็นแหล่งพลังงานในการผสมอาหารข้น โดยสามารถผสมได้ใน
ระดับ 35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขุยใบสับปะรดมีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งเย่ือใยและโปรตีนในการผสมอาหาร TMR  
และสามารถผสมได้ในระดับ 40 เปอรเ์ซ็นต์ในสูตรอาหารโคเนื้อ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนในชุมชน                    
โดยการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีส่วนร่วม ประยุกต์ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่                
กลุ่มเยาวชน อายุ 13 - 19 ปี จํานวน 75 คน ทีมวิจัยในพื้นท่ี จํานวน 45 คน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย                  
ใช้แบบสอบถาม การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรม 
 ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพของเยาวชนกับครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าในชุมชนมี
บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติด บางคนเคยมีประสบการณ์ใช้ยาเสพตดิ และข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่มีร้านขายเหล้าบุหรี่ ท่ีใกล้ท่ีพักอาศัยของเยาวชน ซ่ึงเป็นปัจจัยนําไปสู่ยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ ในด้านปัจจัย
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ คนในชุมชนขาดความตระหนักและมีทัศนคติว่าเป็นเรื่องของคนอ่ืน ผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจเยาวชน                        
ขาดกิจกรรมร่วมกันของชุมชนด้านยาเสพติด และมีจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีต้องเฝ้าระวังยาเสพติด ตลอดจนขาดการติดตาม
ประสานงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน และในพ้ืนท่ียังไม่มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับดําเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนในชุมชน  
 กระบวนการวิจัยในครั้งนี้ชุมชนได้ร่วมกันกําหนดแผนงานพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล รวม 5 แผนงาน 
และแผนงานปรับสิ่งแวดล้อม รวม 6 แผนงาน ผลการดําเนินงานถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากมีการเพ่ิมแรงจูงใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการจับฉลากรางวัล และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยแนวทางการจัดการท่ีมุ่งเน้นความเป็นกันเอง 
และชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากวิทยากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และควรมีการศึกษาพัฒนา
รูปแบบการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนอ่ืนๆ เพราะแต่ละบริบทของพ้ืนท่ีแตกต่างกัน ทําให้ได้รูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
คําสําคัญ: รูปแบบการเฝ้าระวัง, นักเสพหน้าใหม่, สร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีส่วนร่วม 
 

ABSTRACT 
 

 This research aims develop a model for monitoring the behavior of new drugs on youth by 
the immunization participant in the community. The research was by way of participatory action 
research and collected data, both quantitative and qualitative research was employed to select 
specific areas of youth provided of aged between 13 - 19, by 75 research teams made up of 45 
people. The data collection method was by observation; an in-depth interview, a focus discussion 
group; recording and questionnaires. Data was analyzed by frequencies, percentage, mean average, 
standard deviation, Chi-square and paired sample t-testing were used to analyze the data. 
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 The study indicated that relationships with in young families are mostly moderate and 
found that in individuals whose behavior was associated with drugs and some people have 
experienced drug.  Environmental research found that in most areas there is a liquor store near the 
smoking shelters. The factors leading to other types of drugs. Environmental factors included a lack of 
talent and hard attitudes that is the subject of another person. Parents who do not understand youth 
lack of activity sharing community. There is a risk of drug surveillance, lack of coordination, monitoring 
and related organizations in the community. No plans or a concrete project conducted surveillance,  
a new youth in the community. Sharing community development plans within the party. Includes five 
programs and programs adapted to include six environmental projects, performance can be achieved 
is a parent of a young audience. Operating results were considered a huge success with the added 
incentive of participant raffle prizes. For knowledge management approach by focusing on a friendly 
and community attention very much. With the added incentive Participants raffle prizes for 
knowledge management approach by focusing on a friendly and community attention very much. 
Therefore should have studied the development of drug surveillance in another communities 
because the context of each area is different, and how the various and appropriate to the area. 
Keywords : Model of Behavior Surveillance, New Drugs as Youth, Community by Immunization are 
engaging 
 

บทนํา 
 
 ปัจจุบันปัญหาการเสพยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบอย่างมากทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง 
การแพทย์และสาธารณสุข ปัญหายาเสพติดได้เพ่ิมข้ึนท้ังขนาดความรุนแรงและลุกลามเข้าสู่ชุมชนในประเทศไทยเป็น
ปัญหาสําคัญและมีฐานของผู้ใช้จํานวนมาก (โสฬวรรณ อินทสิทธ์ิ, 2555) ผลจากการสํารวจข้อมูลด้านสถานการณ์                 
แพร่ระบาดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2554 พบว่าสัดส่วนของผู้เข้ารับการบําบัดรายใหม่มากกว่าผู้บําบัดรายเก่า และอายุ
เฉลี่ยท่ีเสพยาเสพติด คือ 15 - 17 ปี บางคนเสพยาบ้าครั้งแรกท่ีอายุเพียง 7 ปี (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2558) สําหรับตัวยาท่ีผู้เข้ารับการบําบัดใช้เป็นตัวแรก คือ ยาบ้ามากท่ีสุด ร้อยละ 76 - 79 อันดับ
รองลงมา คือกัญชา ร้อยละ 11 - 13 และสารระเหย ร้อยละ 4 - 7 จากการสํารวจการประเมินสถานการณ์ปัญหา             
ยาเสพติด พบว่า ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน คือ เด็กท่ีอายุต่ํากว่า 18 ปี เข้าสถาน
บันเทิง การม่ัวสุม และใช้ท่ีสาธารณะม่ัวสุมยาเสพติดในร้านเกมออนไลน์ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2558) และจากการศึกษาข้อมูลพบว่า พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดเพ่ือความบันเทิงมักรวมกลุ่มกัน
ซ้ือและใช้สถานบันเทิงเป็นพ้ืนท่ีรวมตัว และปัจจัยสําคัญท่ีส่งอิทธิพลให้เยาวชนใช้ยาเสพติด คือ ปัจจัยทางด้านสังคมเป็น
ส่วนใหญ่ ได้แก่ การคบเพ่ือน การชักชวน ผนวกกับกระแสค่านิยมในการใช้ยาเพราะต้องการสนุกสนาน และการเสพยา
เสพติดในวัยรุ่นส่วนหน่ึงเริ่มจากสถานบันเทิงหรือหอพัก อพาร์ตเมนต์ จากข้อมูลเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมตัว
จากการใช้ยาเสพติดส่วนมากเรียนจบชั้นประถมศึกษา รองลงมาเป็นผู้ท่ีจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในขณะท่ีมีผู้ท่ีจบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยมาก ส่วนท่ีเหลือเป็นผู้ท่ีออกจากระบบการศึกษาในระหว่างท่ีเรียนอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ขนิษฐา  ไทยกล้า, 2554) สถานการณ์พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นช่วงอายุ 
13 - 19 ปี ในเขตตําบลศีรษะทอง ประกอบด้วยจํานวน 5 หมู่บ้าน พบว่า มีอัตราการใช้ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 19 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2556) ประกอบกับข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่มกับแกนนําในชุมชน พบว่า 
จํานวนวัยรุ่นท่ีมีการใช้ยาเสพติดในพ้ืนท่ีมีการเพ่ิมปริมาณมากข้ึน และเร่ิมใช้ยาเมื่ออายุต่ําลงกว่าในอดีต ส่วนยาเสพติดท่ี
นิยม ได้แก่ ยาบ้า กัญชา สารระเหย และผลกระทบเชิงประจักษ์ท่ีเกิดข้ึนจากการเสพยาเสพติด คือ ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ตลอดจนสูญเสียอนาคตทางการศึกษา สภาพปัญหาดังกล่าวนี้สร้างความไม่พึงพอใจกับ
ผู้ปกครอง ครู ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าว กลุ่มแกนนําในพ้ืนท่ีแสดงออกถึงความ
ตระหนักในปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหาการใช้ยาเสพติดของเยาวชนในชุมชนเป็นปัญหาสําคัญ
ท่ีต้องเร่งดําเนินการแก้ไข  
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ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความเหมาะสมในการนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) มาใช้เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนในชุมชน โดยการ
สร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ครู เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข โดยเฉพาะวัยรุ่น และผู้ปกครอง ซ่ึงอยู่ใกล้ชิดกับปัญหา โดยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้แสดงบทบาทท่ีสําคัญใน
ฐานะเป็นผู้วิจัยและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการดําเนินงานทุกข้ันตอน เพ่ือประโยชน์ในการสะท้อนปัญหาและข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง สามารถกําหนดรูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นปัญหาต่อสุขภาพ
วัยรุ่น โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วมมีการผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 
(Social cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ท่ีเชื่อว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคนเราน้ันไม่ได้เกิดข้ึน
และเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องมีปัจจัยส่วนบุคคลร่วมด้วยกับปัจจัยด้าน
พฤติกรรมและด้านสิ่งแวดล้อม โดยนํามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานผสมผสานกับแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนเอง  
 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึ งมีแนวคิดให้ชุมชนเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน                
เพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นปัญหาต่อสุขภาพของวัยรุ่น ได้แก่                   
การมุ่งเน้นให้วัยรุ่นมีการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตน (Self - efficacy) และพัฒนาความสามารถในการควบคุมตัวเอง                
(Self - control) ในด้านการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด ประกอบกับการสร้างเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัยรุ่นเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการร่วมกันเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในวัยรุ่นอย่างมี
ส่วนร่วม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนในชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน
อย่างมีส่วนร่วม 
 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
  1. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็น
เยาวชนในชุมชน 
  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนในชุมชน โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันอย่างมีส่วนร่วม 
  3. เพ่ือนํารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนในชุมชนลงสู่การปฏิบัติ
โดยการมีส่วนร่วม 
 4. เพ่ือประเมินผลกระบวนการ และผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนใน
ชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีส่วนร่วม        
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 ระยะที่ 1 การเตรียมทีมวิจัยในพ้ืนท่ีและศึกษาบริบทชุมชน 
  1. การเตรียมทีมวิจัยในพ้ืนที่ เพ่ือนําเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยเน้นสร้างความเข้าใจในชุมชน 
รวมท้ังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยส่งเสริมแกนนําให้มีหน้าท่ีบทบาทความเข้าใจและมีความพร้อมต่อ              
การดําเนินงาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การแนะนําตัวและการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนของผู้วิจัย 
ขั้นตอนท่ี 2 การสรรหาและจัดต้ังทีมวิจัยในพ้ืนท่ี ขั้นตอนท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิจัยในพ้ืนท่ี  
  2. การศึกษาบริบทชุมชน ตามรายละเอียดดังนี้ 
         การทําแผนท่ีชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดทําแผนท่ีกายภาพ แผนท่ีทางสังคม แผนท่ี
ความสําคัญของคนในสังคม ศึกษาลักษณะท่ัวไปของชุมชน  
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 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่
ที่เป็นเยาวชนในชุมชนท่ีเป็นปัญหาต่อสุขภาพของเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม โดยมีประเด็นท่ีศึกษา ดังน้ี  
  1. การทําปฏิทินการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ในรอบปี 
  2. การศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนในชุมชน  

    2.1.1 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ 
      1) วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลประชากรทุติยภูมิ ในกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย 
อายุ 13 - 19 ปี ในตําบลศีรษะทอง ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเคร็จซ่ี มอร์แกน               
ได้เท่ากับ 196 คน และพิมพ์รายชื่อจากทะเบียนตัดแยกเป็นรายบุคคลโดยสุ่มอย่างง่ายแบบไม่หยิบคืนจนได้รายชื่อ              
จนครบ และก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยมีการแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบ อธิบายให้
เข้าใจว่าการศึกษาคร้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง และผู้ปกครองต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย กลุ่มตัวอย่างสามารถขอยุติการเข้าร่วมการวิจัยก่อนครบกําหนดได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างแต่
อย่างใด และหลังจากมีการสรุปผลการทดลองผู้วิจัยจะไม่เก็บข้อมูลไว้ โดยจะนําไปทําลายท้ิงทันที โดยข้อมูลจะเปิดเผย
เฉพาะในรูปแบบท่ีเป็นรายงานสรุปผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น 
      2) เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสําหรับเยาวชน ประกอบด้วย ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านสังคม ความคิดเห็นด้านยาเสพติด ประสบการณ์การใช้               
ยาเสพติด การรับรู้และประสิทธิผลแห่งตนในการปฎิเสธการใช้ยาเสพติด ความคาดหวังจากการใช้ยาเสพติดเชิงบวกการ
ควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด 
    2.1.2 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ  
     การศึกษาขั้นตอนนี้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยทีมวิจัยในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการ
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณข้างต้นให้ทราบถึงสาเหตุเชิงลึกซ่ึงเป็นรากเหง้าของปัญหานําไปกําหนดแนวทางการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในตัวเยาวชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป โดยใช้วิธีการการสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก               
(In - depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) การอภิปรายกลุ่ม Group discussion) การ
บันทึกข้อมูล (Note - taking) การใช้เครื่องบันทึกเสียง (Tape - recording)  
 ระยะที่ 3 การสร้างรูปแบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนในชุมชน โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันอย่างมีส่วนร่วม 
  กระบวนการวางแผนในการหาแนวทางอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มย่อย และการอภิปรายกลุ่ม โดยนําข้อค้นพบจากการดําเนินงานระยะท่ี 2 นําเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีของเยาวชนนํามาเป็นฐานข้อมูลสําคัญในการ
วางแผน โดยทีมวิจัยในพ้ืนท่ีท่ีมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุทําให้รับรู้เข้าใจปัญหาเชิงประจักษ์ และร่วมวางแผนเพ่ือ
แก้ไขปัญหา โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มย่อย  
 ระยะที่ 4 การนํารูปแบบลงสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ทีมวิจัยในพ้ืนท่ีเป็นผู้มีบทบาทหลักในการดําเนินงาน โดยใช้เทคนิคตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี ได้แก่ เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group process) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Leaning) ในการรว่มขับเคลื่อนกิจกรรม โดยผู้วิจัยได้ทําหน้าท่ีเป็นผู้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประสานงาน และอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) อย่างใกล้ชิดทุกแผนงานท่ีกําหนดข้ึน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการถอดประสบการณ์
ระหว่างปฏิบัติตามแผนงาน เครื่องบันทึกเสียง 
 ระยะท่ี 5 การประเมินกระบวนการแบบมีส่วนร่วม และผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ 
โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ผู้วิจัยและทีมวิจัยในพ้ืนท่ี ได้ร่วมจัดต้ังทีมงานประเมินผลแผนงานต่างๆ โดยเป็นการประเมินผลภาพรวม 
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาการปรับลดพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดท่ีเป็นปัญหาต่อสุขภาพเยาวชน จากแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันในเยาวชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีแนวทางการประเมินผลใน 2 มุมมอง คือ มุมมองของนักวิจัย 
และมุมมองของทีมวิจัยในพ้ืนท่ีร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในชุมชน โดยผู้วิจัยได้จัดเวทีถอดประสบการณ์
หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง รายละเอียดมีดังน้ี คือ 
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   1. การประเมินผล จําแนกเป็น 2 ส่วน 
    1.1 การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม ผู้วิจัยและทีมวิจัยในพ้ืนท่ีร่วมกันคัดเลือกสมาชิก  เพ่ือชี้แจง
ทําความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประเมิน แนวทางการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมท้ังการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลร่วมกัน เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  
    1.2 แนวทางเก็บ ข้อมูลเพ่ือประเมินผลโครงการวิจัย การเก็บ ข้อมูลเชิงป ริมาณโดยใช้
แบบสอบถาม ฉบับเดียวกับ ระยะท่ี 2 เก็บเฉพาะข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนในการปฏิเสธ
การใช้เสพยาเสพติด ความคาดหวังจากการใช้ยาเสพติดเชิงบวก ความสามารถในการควบคุมตนเอง 

   2. การถอดบทเรียนอย่างมีสว่นร่วมของทีมวิจัยในพ้ืนท่ี 
    2.1 วิธีดําเนินการ ผู้วิจัยร่วมกับทีมวิจัยในพื้นท่ีได้ดําเนินการจัดเวทีเสวนาอย่างไม่เป็นทางการ

หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างมีส่วนร่วมแล้ว เพ่ือสรุปผลดําเนินการและศึกษาจากประสบการณ์ท่ีได้
เรียนรู้จากโครงการวิจัยครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นให้ได้ข้อมูลความจริงมากท่ีสุดด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) และการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 

    2.2 ประเด็นสําคัญในการถอดประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้
โครงการประสบความสําเร็จในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการการประสานงาน การจัดหาทรัพยากร การสร้างบรรยากาศท่ี
เอ้ืออํานวยต่อการทํางานและปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มเสนอเพ่ิมเติมและเห็นว่ามีความสําคัญ เงื่อนไขข้อขัดแย้ง และอุปสรรคท่ี
พบตลอดโครงการที่เป็นรูปธรรมเพ่ือทําให้ผลงานสําเร็จ และเพื่อเข้าไปจัดการกับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติการ
ตามแผน และข้อสรุปเชิงประสบการณ ์เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในกรณีท่ีถ้าจะทํากิจกรรมเช่นนี้อีกในอนาคตเกี่ยวกับข้อควร
คํานึงจะต้องปรับปรุงวิธีจัดการกับแผนงานแนวทางปรับเปลี่ยนวิธีแก้ไขอุปสรรคและข้อขัดแย้งต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
  

ผลการวิจัย 
 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องภายในของเยาวชน 

  ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มเยาวชนท่ัวไป 196 ตัวอย่าง จําแนกเป็น 3 ประเด็น แต่ละประเด็นแบ่งออกเป็น  
2 ระดับ คือ ระดับตํ่า และระดับสูง ผลปรากฏดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของปัจจัยภายในตัวเยาวชนโดยภาพรวม 

 

ปัจจัยภายในตัวเยาวชนโดยภาพรวม 
จํานวน 

(n=196) 
ร้อยละ 

การรับรู้และประสิทธิผลแห่งตนในการปฎิเสธการใช้ยาเสพติด 
    ระดับตํ่า 89 45.41 
    ระดับสูง 107 54.59 
ความคาดหวังจากการใช้ยาเสพติดเชิงบวก 
    ระดับตํ่า 93 47.44 
    ระดับสูง 103 52.56 
การควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด     
    ระดับตํ่า 125 63.77 
    ระดับสูง 71 36.23 

  
 ร้อยละของปัจจัยภายในของเยาวชนโดยภาพรวมมีการรับรู้และประสิทธิผลแห่งตนในการปฏิเสธการใช้                       
ยาเสพติดในระดับสูง ร้อยละ 54.59 มีความคาดหวังจากการใช้ยาเสพติดเชิงบวกในระดับสูงร้อยละ 52.56 และมีการ
ควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติดในระดับตํ่า ร้อยละ 63.77 โดยเฉพาะในประเด็นของการรับรู้และประสิทธิผล                
แห่งตนในการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด พบว่า มีสัดสว่นท่ีรับรู้ในระดับตํ่า ค่อนข้างแตกต่างกันมากกว่าประเด็นอ่ืน 
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 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ยาเสพติดท่ีของเยาวชน สามารถจําแนกได้ 3 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ผู้นําชุมชน พบว่า ไม่ให้ความสําคัญในการจัดการปัญหายาเสพติด ด้วยลักษณะทางสังคมตําบล             
ศีรษะทอง มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองส่งผลให้กระบวนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมยาเสพติดได้ไม่ครอบคลุมท้ังระบบ 
  2) สถานท่ีเอ้ืออํานวยต่อการม่ัวสุมของเยาวชนในตําบลศีรษะทอง พบว่า มีสถานท่ีบางส่วนท่ีเยาวชนชอบ
ไปรวมกลุ่มกัน และยากแก่การดูแลจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในชุมชน เช่น ถนนเรียบทางรถไฟ โต๊ะสนุกเกอร์ สถานบริการ
จําหน่ายน้ํามัน ป้ายรถประจําทาง ศาลาเอนกประสงค์ จากการรวบรวมข้อมูลสถานท่ีเหล่านี้ล้วนเป็นสถานท่ีสําคัญท่ี
เยาวชนนิยมไปรวมตัวกันและอาจมีการใช้ยาเสพติดได้ ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการกระจายตัวของจุดเสี่ยงในตําบลศีรษะทองท่ีเอ้ืออํานวยต่อการม่ัวสุมของเยาวชน 
 

  3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีขาดการบูรณาการงานร่วมกันด้านการเฝ้าระวังยาเสพติด 
โดยเน้นการจับกุมและการฟ้ืนฟูหลังจากผ่านการบําบัดมากกว่าการควบคุมและป้องกัน จากการศึกษาข้อมูลในฐานะคนท่ี
คุ้นเคยในพ้ืนท่ี พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลศีรษะทอง หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่มีการบูรณาการ
แผนงานโครงการท่ีเปน็รูปธรรมในการเฝ้าระวังการใช้ยาเสพติดของเยาวชนจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์  
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติดของเยาวชน จากข้อมูลสถานการณ์ท่ีทําให้เยาวชนในพ้ืนท่ีได้                  
รับผลจากการใช้ยาเสพติด คือ การสูญเสียอนาคตด้านการศึกษา ก่อคดีอาชญากรรม โจรกรรม และสร้างความเดือดร้อน
ถึงผู้ปกครอง และชุมชน 
 ผลการวางแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนในชุมชนโดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม 
  1. แนวคิดการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนในชุมชนของทีมวิจัยในพ้ืนท่ี 
จากการจัดสนทนากลุ่มร่วมกับการอภิปรายกลุ่มใหญ่ ซ่ึงได้มีการจัดเวที 3 ครั้ง และมีการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีในช่วงเวลา
ท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม โดยการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้นํา                  
ข้อค้นพบจากการดําเนินงานท่ีผ่านมา นําเสนอเพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําคัญในการวางแผน โดยให้ทีมวิจัยในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์สาเหตุทําให้ทราบและเข้าใจถึงปัญหาเชิงประจักษ์ จึงได้ร่วมกันกําหนดคําจํากัดความหมายของคําว่า                      
การเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนในชุมชน ปรากฏว่าทีมวิจัยในพ้ืนท่ีมีแนวความคิดเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  โดยสรุป การเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนในชุมชน หมายถึง การที่เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยการจากการใช้ยาเสพติด ควรมีความสามารถในตนเองเก่ียวกับการจัดการตนเองให้ห่างไกล      
ยาเสพติด นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเยาวชนโดยตรงแล้วยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนอีกด้วย ดังคํากล่าวของกํานัน
ตําบลศีรษะทอง ท่ีว่า 
   “เยาวชนมีเกราะป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือ การที่เยาวชนรู้จักประคองชีวิตของตัวเอง และ
สามารถทํากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน และครอบครัวของตนเอง” 

(กํานัน, ผู้ร่วมสนทนา,วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2559) 
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  นอกจากนี้ แกนนําท่ีเกี่ยวข้องท่านหนึ่งท่ีร่วมเป็นทีมวิจัยได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการสร้างภูมิคุ้มกันใน
กลุ่มเยาวชนเพ่ือลดการใช้ยาเสพติด โดยกล่าวว่า 
    “การจะสร้างเกราะป้องกันในเยาวชนได้ ถ้าจะให้ดีต้องดําเนินการตั้งแต่เด็กเล็กๆ ตอนท่ีพวกเขาอยู่
ในวัยเด็กก่อนย่างเข้าสู่วัยรุ่นโดยให้เขาได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัว โรงเรียน ตลอดจนผู้นําในชุมชน เพ่ือสร้าง
ภูมิคุมกันให้เยาวชนในพ้ืนท่ี 

(อาสาสมัครสาธารณสุขด้านยาเสพติด, ผู้ร่วมอภิปราย, วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2559) 
  จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาแนวทางรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 
จะต้องใช้หลักการบูรณาการหลากหลายวิธี ซ่ึงจะเน้นหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ การค้นหาพ้ืนท่ีจุด
ศูนย์กลางในการทํากิจกรรม จัดเวทีแบบเป็นกันเองให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระให้เยาวชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเอง กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการร่วมกับการดําเนินการเกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ครอบครัว โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและป้องกัน 
  2. แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนในชุมชนโดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม  
  สรุปได้ว่าแนวทางการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ฯ จากท่ีทําการศึกษา
จะต้องครอบคลุมประเด็นการปรับเปลี่ยนปัจจัยภายในบุคคลของเยาวชนโดยเฉพาะการสร้างเสริมการรับรู้ประสิทธิผล
แห่งตน และการควบคุมตนเองในการใช้ยาเสพติด รวมท้ังจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลดปัจจัยเสี่ยงในการยาเสพติดโดยสร้างความร่วมมือของครอบครัว เพ่ือน สังคม และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
ยาเสพติดของเยาวชน ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีต้องพิจารณาและกําหนดโครงการให้ประสานสอดคล้องกัน  
  3. การจัดการลดพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน ต้องพิจารณาดังนี้ 
   3.1 การเข้าถึงเยาวชนและขั้นตอนในการจัดกิจกรรม จากข้อมูลท่ีได้แนวทางการที่จะรวมกลุ่ม
เยาวชนเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน จึงต้องปรึกษารุ่นพ่ีของเยาวชนทุกกลุ่ม เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการควบคุมเยาวชน
ไม่ให้กระทําพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมขณะเข้าร่วมกิจกรรม เม่ือคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเป้าหมายท่ีแท้จริงอย่างครอบคลุม
แล้วต้องดําเนินการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการพบปะพูดคุยในทุกโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยจนเกิดความคุ้นเคยและเยาวชน
ไว้ใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจตลอดจนยินยอมเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกของตนเอง 
   3.2 รูปแบบของแผนงานและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ จากการศึกษาพบว่า 
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจัดแล้วเกิดผลสําเร็จในพ้ืนท่ีจะต้องเน้นท่ีกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก และเน้นเปิดเวทีโดยใช้หลักการ
สร้างศักยภาพให้เกิดกิจกรรมด้านการแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเน้นการเปิดใจกันในกลุ่ม กิจกรรมไม่ยุ่งยาก
และซับซ้อนจนเกินไป เพราะหัวใจหลักของพ้ืนท่ีในการจัดการด้านยาเสพติดคือตัวเยาวชนเอง โดยต้องมีการแบ่งหน้าท่ี
ตามความถนัด และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 
   3.3 การคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่จัดข้ึนและกําหนดชี้ชัดกลุ่มเป้าหมาย
ไปท่ีเยาวชนในพ้ืนท่ี และเม่ือมีการจัดกิจกรรมข้ึนจะพบว่าเป็นสิ่งท่ีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกไม่อยากเข้าร่วม
กิจกรรมเพราะคิดว่าตนเองจะถูกตีตราทางสังคมว่ามีพฤติกรรมท่ีไม่ดี เนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ต้องการให้สังคมกล่าวหา
และตัดสินใจว่าพวกเขาเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด ด้วยเหตุนี้การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมจึงจําเป็นต้องคละกลุ่มท้ังในสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนนอกสถานท่ีศึกษาท่ีมีความเสี่ยงสูง เพราะจะมีตัวแบบ
ท่ีดีให้เห็นและเรียนรู้ 
   3.4 การใช้ชื่อกิจกรรมหรือโครงการ ควรใช้ชื่อโครงการหรือกิจกรรมซ่ึงให้ความรู้สึกในเชิงบวกท่ีสื่อ
ให้เกิดความรู้สึกท่ีดีให้เยาวชนมองเห็นว่าตนเองมีความสําคัญ สิ่งเหล่านี้จะสามารถลดความกดดันของเยาวชนลงได้             
ซ่ึงสง่ผลให้เยาวชนเกิดความไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัย  
   3.5 กิจกรรมที่ควรศึกษาดูงาน  ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีส่งผลต่อความ
ตระหนักของเยาวชน เช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจําจังหวัดนครปฐม เพ่ือจะได้สร้างความ
ตระหนักให้เยาวชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น กิจกรรมควรเน้นให้เห็นตัวแบบจากประสบการณ์ตรงซ่ึงสามารถ
นํามาพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และยังเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกันมากข้ึน  
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   3.6 การดําเนินงานพัฒนาและสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองให้กลุ่มเยาวชน ควรให้เยาวชนมีการ
ทํางานเป็นกลุ่มใช้พลังของกลุ่มในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะและก่อให้เกิดประโยชน์ 
ควรให้ตัวแทนกลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาประจําปีของตําบลในการกําหนดนโยบาย
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สิทธิของเยาวชนได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการอย่างแทจ้ริง 
   3.7 การส่งเสริมรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีและมีความยั่งยืน แรงจูงใจในการปรับ
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีของเยาวชนเป็นสิ่งสําคัญท่ีควรจัดให้มีขึ้นแต่มีข้อเสนอว่าควรเป็นสิ่งตอบแทนในลักษณะการ                 
เชิดชูเกียรติ เพ่ิมคุณค่าต่อชีวิต เช่น ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา และประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
  4. ข้อเสนอการกําหนดกิจกรรมสําหรับเยาวชน จากข้อคิดดังกล่าว กําหนดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
ความเชื่อม่ัน ตามแนวทางทฤษฎีการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตน และแนวคิดการควบคุมตนเองในการใช้ยาเสพติด ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมดังนี้ จัดเวทีเสวนาสําหรับกลุ่มเยาวชน กิจกรรมที่เป็นการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชน กิจกรรมที่เป็นการ
สร้างสัมพันธภาพครอบครัวอบอุ่น คัดเลือกกลุ่มเยาวชนและแกนนําท่ีสามารถสานต่อกิจกรรมใน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของเยาวชน เน้นสร้างกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด การสร้างอาชีพโดยยึดหลักภูมิปัญญาไทยจากปราชญ์ในพ้ืนท่ี 
และค้นหาบุคคลต้นแบบท่ีประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติจริง 
  5. การพัฒนาความสัมพันธ์ของครอบครัว ข้อค้นพบสําคัญจากการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ให้ความรู้พร้อม
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครอง เพ่ือให้เกิดแนวคิดการปฏิบัติร่วมกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด สร้างกฎระเบียบ
ร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปกครอง ส่งเสริมการสื่อสารในครอบครัว
ระหว่างเยาวชนกับผู้ปกครอง ให้มีความยืดหยุ่นและเข้าใจซ่ึงกันและกันมากข้ึน 
  6. การบูรณาการหลักการมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี ทีมวิจัยในพ้ืนท่ีมีข้อเสนอแนะร่วมกันว่าต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจัดการพ้ืนท่ีท่ีอาจเป็นแหล่งม่ัวสุม และต้องมีร่างข้อกําหนด ข้อตกลงหรือข้อจํากัดใน                  
การจัดการปัจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการช่วยให้เกิดความตระหนักต่อตนเองได้เร็วข้ึนซ่ึงต้องกําหนดข้ึนจากการมี
ส่วนร่วมของเยาวชนเองด้วย และให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามข้อตกลงด้วย และถือเป็น
การให้เยาวชนได้ฝกึการควบคุมตนเองไปด้วยจึงร่วมกันร่างข้อเสนอให้ดําเนินการในพ้ืนท่ี 
  7. รายละเอียดแผนงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน จากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือค้นหากิจกรรมท่ีเหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนท่ี โดยยึดตามแนวทางข้างต้นในการกําหนดแผนงานเพ่ือการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด โดยสรุป 
แผนงานเกี่ยวกับสร้างเสริมการรับรู้ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ การรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนและการควบคุมตนเองของ
เยาวชน และแผนปรับเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดของเยาวชน โดยผู้วิจัยและทีมวิจัยร่วมกัน
ออกแบบและร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายแกนนําในพ้ืนท่ีร่วมพัฒนากิจกรรมท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริงในพ้ืนท่ี 
โดยมีแผนงานดังนี้ 
   7.1 แผนงานพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล 
    1. แผนงานจัดเวทีระดม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเยาวชน 
    2. แผนงานจัดลําดับความสําคัญของปัญหาในกลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี    
    3. แผนงานจัดต้ังกลุ่มแกนนําเยาวชน 
    4. แผนงานพัฒนาทักษะด้านการสร้างอาชีพโดยประยุกต์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
    5. แผนงานพัฒนาเยาวชนให้มุ่งสู่การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  
   7.2 แผนงานปรับสิ่งแวดล้อม 
    1. แผนงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน 
    2. แผนงานสร้างมาตรการเชิงพ้ืนท่ีและปรับภูมิทัศน์ในการจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงในชุมชน   
    3. แผนงานความร่วมมือระหว่างตํารวจและอาสาสมัครด้านยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
    4. แผนงานการดูแลเยาวชนแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู เพ่ือน 
    5. แผนงานพัฒนาจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
    6. แผนงานจัดต้ังแกนนําชุมชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 1. สถานการณ์พฤติกรรมเส่ียงการเกิดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน เยาวชนที่ศึกษาในพื้นท่ีมีประสบการณ์       
การใช้ยาเสพติด เช่น สูบบุหร่ี ร้อยละ 13.2 ดื่มสุรานานๆ คร้ัง ร้อยละ 38.3 สภาพแวดล้อมท่ีเยาวชนอาศัยอยู่ส่วนใหญ่        
มีร้านขายเหล้า บุหร่ี ท่ีอยู่ใกล้ไม่เกิน 100 เมตร ของบ้านท่ีพักอาศัย ร้อยละ 71.9 และส่วนใหญ่มีร้านขายเหล้าบุหร่ีท่ี               
อยู่ไม่เกิน 100 เมตร ของโรงเรียน ร้อยละ 57.1 ซ่ึงเป็นโอกาสเสี่ยงการนําไปสู่ยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ ได้   
  จุดอ่อนด้านการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน ได้แก่ ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเอง                 
ขาดความรู้ความเข้าในกลุ่มเยาวชน ไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปเพราะไว้วางใจลูกหลาน ขาดการบูรณาการ                
งานร่วมกันของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในชุมชน เช่น ผู้ปกครอง ครู ผู้นําชุมชน เนื่องจากกลัวอันตรายจากผู้ค้าในพ้ืนท่ี และ ไม่
อยากยุ่งกับเยาวชน และองค์กรหลักในชุมชนขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจังลักษณะงานเป็นแบบต่างคนต่างทําหรือ      
ร่วมรณรงค์เพียงการประชุมสัมพันธ์ตามช่วงเทศกาลโดยการติดป้ายท่ีได้รับแจกจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น และขาด
แกนนําในชุมชน เพ่ือเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้เกิดการมีส่วนร่วมดําเนินการเฝ้าระวังยาเสพติด
ในชุมชนอย่างจรงิจัง 
 2. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยเส่ียงในการใช้ยาเสพติดของเยาวชนในชุมชน 
  2.1 ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน สัมพันธภาพของเยาวชนกับครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
และพบว่าในชุมชนมีบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติด และบางคนเคยมีประสบการณ์ใช้ยาเสพติด และเคยเข้า
รับการบําบัดยาเสพติด และพบว่าข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีส่วนใหญมี่ร้านขายเหล้าบุหรี่ท่ีใกล้บ้านท่ีพักอาศัย ซ่ึงเป็น
ปัจจัยนําไปสู่ยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ ได้ และจากแบบสอบถามเยาวชนบางคนปกปิดเหตุผลการใช้ยาเสพติด สอดคล้อง
กับการศึกษาของสายสุดา สุขแสง (2558) พบว่า ความสัมพันธ์ด้านครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมาก และการศึกษาของสาวิตรี ทะยานศิลป์ (2006) 
พบว่า ความผูกพันของพ่อแม่มีความสัมพันธ์กับการเร่ิมใช้ยาเสพติดตํ่า และการศึกษาของ Hoffmann (2006) พบว่า 
วัยรุ่นท่ีอยู่ในครอบครัวของมารดาที่เพ่ิงหย่าร้าง, มารดาและพ่อบุญธรรมมารดาหรือบิดาเพียงคนเดียว มีพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหามาก  

  2.2 ปัจจัยภายในของเยาวชน ได้แก่ เยาวชนมีการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนในการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด
ความคาดหวังจากการใช้ยาเสพติดเชิงบวก ความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เสพยาเสพติด                    
อยู่ในระดับตํ่า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา (2557) พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการเห็นคุณค่า
ในตนเองเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีส่งผลของการใช้ยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน และสอดกับผลการศึกษา นิตยา หยองเอ่น (2556) 
พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  2.3 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ยาเสพติดของเยาวชนในชุมชน 
  1. ค่านิยมของชุมชน การปล่อยปะละเลยปัญหาด้านยาเสพติดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ชุมชน

ขาดความตะหนักและมีทัศนคติว่าเป็นเรื่องของคนอ่ืนและตนเองไม่ยุ่งเกี่ยว และสอดคล้องกับการศึกษาของพรรณภา 
เรืองกิจ (2554) พบว่า ปัจจัยด้านสังคม ชุมชน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวเก่ียวกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด  
ความเข้มแข็งของชุมชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่น และการศึกษาของวัฒนา พุฒิชาติ
(2558) พบว่า การบูรณาการการดําเนินงานทุกภาคส่วนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยให้ประชาชน/ชุมชน สนับสนุน
การทํางานของเจ้าหน้าท่ีจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างย่ังยืน  

  2. โครงสร้างทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเข้าสู่วงจรยาเสพติด เช่น พบจุดเสี่ยงในการเฝ้าระวังยาเสพติด
ขาดการติดตาม ประสานงานต่อในพ้ืนท่ี เนื่องจากพื้นท่ีมีบริบทเป็นแบบกึ่งเมืองต่างคนต่างอยู่ ส่งผลให้มีการกระจายของ
ยาเสพติดลงสู่พ้ืนท่ีได้ง่าย ประกอบกับการคมนาคมค่อนข้างสะดวกอาจเกิดจุดพักยาเพ่ือส่งต่อไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้               
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของอัญชลี พูลเจริญ (2556) พบว่า แหล่งชุมชนหาซ้ือสิ่งเสพติดได้ง่ายโดยไม่ผิดกฎหมาย                
ส่วนใหญ่ครอบครัวมีอาชีพรับจ้าง ต้องทํางานใช้แรงงานเพ่ือแลกกับเงิน และการศึกษาของ Susan, Danielle, Bangorn, 
Nick, Apinun, & David (2008) พบว่า สิ่งแวดล้อมท่ีล้อมรอบด้วยยา ได้แก่ กลุ่มเพ่ือนท่ีใช้ยา ส่งผลให้วัยรุ่นอยากลอง
เริ่มต้นใช้ยาบ้า  
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  3. องค์กรท่ีเก่ียวข้องในชุมชน ยังไม่มีการกําหนดแผนงาน หรือโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับ
ดําเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนในชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีส่วนร่วม 
ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง และขาดการเฝ้าระวังท่ีดีพอ
จากชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ วัฒนา พุฒิชาติ (2558) พบว่า การบูรณาการการดําเนินงานทุกภาคส่วนและ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยให้ประชาชน/ชุมชน สนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าท่ีจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้านอย่างย่ังยืน แต่แตกต่างจากการศึกษาของ สิงห์ ปานะชา (2557) พบว่า นโยบายขององค์การและ
การบริหารองค์การไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย -พม่า อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
 3. การวางแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนในชุมชน โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันอย่างมีส่วนร่วม จําแนกตามแนวคิดสําคัญ 2 ส่วน คือ 

  3.1 การสร้างเสริมการรับรู้ปัจจัยภายในของเยาวชน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานจัด
เวทีระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเยาวชน 2) แผนงานจัดลําดับความสําคัญของปัญหาในกลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี                   
3) แผนงานจัดต้ังกลุ่มแกนนําเยาวชน 4) แผนงานพัฒนาทักษะด้านการสร้างอาชีพโดยประยุกต์ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยจากปราชญ์ในพ้ืนท่ี 5) แผนงานพัฒนาวัยรุ่นให้มุ่งสู่การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
  3.2 การปรับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน 2) แผนงานสร้างมาตรการเชิงพ้ืนท่ีและปรับภูมิทัศน์ในการจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงในชุมชน 3) แผนงาน
ความร่วมมือระหว่างตํารวจและอาสาสมัครด้านยาเสพติดในพ้ืนท่ี 4) แผนงานการดูแลเยาวชนแบบมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครอง ครู เพ่ือน 5) แผนงานเยาวชนวัยใสใส่ใจทําความดี 6) แผนงานจัดต้ังแกนนําชุมชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด 
 4. การนําแผนลงสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   
  ผลการดําเนินงานสามารถถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมาก คือ มีผู้ปกครองของเยาวชนเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ผลการดําเนินงานถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมาก มีการเพ่ิมแรงจูงใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการ                        
จับฉลากรางวัล สําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยแนวทางการจัดการท่ีมุ่งเน้นความเป็นกันเองให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก เนื่องมาจากวิทยากรเป็นผู้อยู่ในพ้ืนท่ี  

 5. ผลการประเมินกระบวนการและผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนใน
ชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีส่วนร่วม ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
     5.1 เยาวชนมีปัจจัยภายใน ด้านการรับรู้และประสิทธิผลแห่งตนในการปฎิเสธการใช้ยาเสพติดเพ่ิมสูงข้ึน 
มีความคาดหวังจากการใช้ยาเสพติดเชิงบวกลดลง และมีการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดเพ่ิมสูงข้ึน 
  5.2 ชุมชนมีการดําเนินงานอย่างชัดเจน คือ มีการจัดต้ังกลุ่มเยาวชน เกิดชมรมที่สนองความต้องการของ
เยาวชนท่ีเหมาะสม เกิดมาตรการ และระบบการเฝ้าระวังอย่างเป็นรูปธรรม                           
  5.3 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแผนงานในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง พบว่า มีความพึงพอใจต่อผลท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินโครงการวิจัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมในแผนงาน ซ่ึงให้
ความสําคัญกับเยาวชนเป็นหลักและเกิดความรู้สึกว่าเป็นปัญหาของตนเอง และทีมวิจัยในพ้ืนท่ีพึงพอใจกับกระบวนการ
เรียนรู้ในรูปแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เนื่องจากสามารถเสนอความคิดแสดงบทบาทความรับผิดชอบได้อย่างจริงจัง      
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จต่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนในชุมชน  
ผู้วิจัยจําแนกปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จเป็น 3 ประการสําคัญ คือ  
  1. การประยุกต์และผสมผสานทฤษฎีท่ีเหมาะสมนํามาใช้เป็นแนวคิดการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิด              
นักเสพหน้าใหม่ 
  2. แผนงานมุ่งเน้นการเรียนรู้ทางปัญหาสังคม โดยเสริมสร้างการรับรู้ด้านปัจจัยภายในของเยาวชน ผู้วิจัย
ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ส่งเสริมให้เห็นตัวอย่างการปฏิบัติจากประสบการณ์จริง เน้นการสร้าง
เวทีสนทนาผสมผสานกับการกระตุ้นทางอารมณ์ให้เกิดความพยายามบนพ้ืนฐานความเชื่อม่ันในตนเอง ตามแนวคิดของ
แบนดูรา (Albert  Bandura, 1986) เกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาความคาดหวังในความสามารถของตัวเอง ประกอบกับการ
จัดกิจกรรมที่พยายามสร้างความตระหนักสร้างพันธะสัญญาร่วมใจกันท่ีเหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของ
ตนเอง เพ่ิมความสามารถในการปฏิเสธ และความสามารถในการควบคุมตนเอง  
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 กระบวนการสร้างความร่วมมือของชุมชน ทีมวิจัยในพ้ืนท่ีมีการดําเนินงานแบบเป็นพ่ีน้อง ลงมือดําเนินการ
เองแต่ละข้ันตอน ตามแนวคิดของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทําให้ทีมวิจัยในพ้ืนท่ีเกิดการเรียนรู้กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากกว่าท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีต ได้แก่ การพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านสอดคล้องกับ
บริบทชุมชน โดยอาศัยศักยภาพและความรับผิดชอบของทีมวิจัยในพ้ืนท่ี และการเตรียมความพร้อมของทีมวิจัยในพ้ืนท่ี   
  

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ควรสร้างค่านิยมร่วมของเยาวชน โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนมีความตระหนักรู้ด้วยตนเองในการป้องกันยาเสพติด 
 2. ควรส่งเสริมให้มีการใช้รูปแบบสนับสนุนความสามารถของเยาวชน หรือสนับสนุนกิจกรรมท่ีเยาวชนมีความ
สนใจให้มากขึ้น  
 3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างการรับรู้
ปัจจัยภายในบุคคล และสร้างเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับเยาวชน โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนเพิ่มข้ึนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
 4. จัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่พ้ืนท่ีท้ัง 3 กลุ่มคือท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนด้านการนํารูปแบบการเฝ้าระวัง                 
ยาเสพติดไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
ศึกษาบริบทประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อและประเพณีพิธีกรรมของเมืองเชียงใหม่ในอดีต และ
ประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีท่ีเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ศึกษาประวัติความเป็นมา และรายละเอียดของประเพณีบูชา
บรรพกษัตริย์ ตลอดจนสภาพปัญหาของประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ ณ แจ่งศรี-ภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันและเพ่ือ
เสนอแนวทางการอนุรักษ์ และสืบสานงานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม ซ่ึงวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาท้ังภาคเอกสารสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์  

จากการศึกษาพบว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่ีมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเด่น งดงาม รวมท้ังมีความเป็น 
เอกลักษณ์เฉพาะตัว สืบเนื่องมาจากการท่ีเมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซํ้ายังเคยเป็นราชธานีและเป็น
ศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของอาณาจักรล้านนา จึงทําให้เชียงใหม่รับเอาวัฒนธรรมจากต่างถ่ินเข้ามา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน  รวมท้ังยังได้รับวัฒนธรรมจากพระพุทธศาสนาเข้ามาอีกทอดด้วย  จึงทําให้เชียงใหม่มี
การผสมผสานหล่อหลอมวัฒนธรรมข้ึนมาใหม่กลายมาเป็นวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ประเพณีท่ีสําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นท่ีรู้จักโดยแพร่หลาย โดยในรอบปีประเพณีท่ีมีความโดดเด่นเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน การจัด
กิจกรรมของประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ ดังกล่าวดําเนินการอยู่ในวงแคบเฉพาะในส่วนของครอบครัวลูกหลานของผู้ท่ีดูแล
เท่านั้น ส่วนราชการอื่น ๆ ไม่ได้มีบทบาทและส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสาน ผู้ศึกษาเสนอ
รูปแบบการจัดการทางวัฒนธรรมประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ทุกภาค
ส่วนหรือประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าจะมีครอบครัวผู้ท่ีดูแลอยู่แล้ว ท้ังนี้เพราะประเพณีท้ัง
สองนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีมีการจัดข้ึนมาอย่างยาวนาน เป็นท่ีเคารพบูชา ซ่ึงเป็นท่ีคาดหวังว่ารูปแบบและวิธีการจัดการ
ดังกล่าวจะสามารถทําให้งานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ณ แจ่งศรีภูมิ เป็นท่ีรู้จักของประชาชนท่ัวไป และ
เป็นประเพณีท่ีทุกคนและทุกภาคส่วนจะได้รักและหวงแหนประเพณีนี้ให้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ต่อไป                                                     
คําสําคัญ: ประเพณีบูชาสี่ทิศ, บูชาบรรพกษัตริย์, งานเดือนสี่, งานเดือนเก้า, แจ่งศรีภูมิ, เมืองเชียงใหม่ 

ABSTRACT 

A research paper is to study Conservation and Inheritance of Traditional Worship the Ancient 
King Chiang Mai at Sriphum Corner, Chiang Mai Province.  An objective of organizing to study social 
context, history of Chiang Mai Province related to belief and ritual in former and to study traditional 
in one years also to study history, culture, belief and ritual with Worship four Directions and Worship 
the Ancient King Chiang Mai and to study about problem of Traditional Worship four Directions and 
Worship the Ancient King Chiang Mai at Sriphum Corner, Chiang Mai Province to define guideline for 
conservation and dissemination by the involvement of civil society.  Analysis of document and 
fieldwork revealed that traditional Worship the Ancient King Chiang Mai is an ancient Chiang Mai 
tradition.  
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The study found that Chiang Mai. Chiang Mai is a city with traditions and cultures that are 
distinctive and beautiful. Identity Because Chiang Mai has a long history. It was once a royal capital 
and a center of prosperity in all aspects of Lanna Kingdom. Chiang Mai has adopted a culture of 
diverse cultures to integrate it. They also received the culture of Buddhism with another. Chiang Mai 
is blended with a new culture to become a unique culture. Important traditions of Chiang Mai. It is 
well-known that in the past few years, traditions have become dominant. The family is a major 
institution to transfer a belief from generation to generation.  They need to instill conscience in 
children to preserve and disseminate The Traditional Worship the Ancient King Chiang Mai to be to be 
long lived continuation. From the analysis, organizing activities as mentioned in a narrow circle only in 
the family of the caregiver family. Other government agencies do not play a role and participate in 
every step.  The researcher proposed to organize a culture event to make people appreciate and 
publicize this tradition to other.  Furthermore, the researcher proposed a method to educate the 
youth and instill conscience to preserve and disseminate The Traditional Worship the Ancient King 
Chiang Mai a long-lasting continuation. 
Keywords: Traditional Worship four Directions, Worship the Ancient King, Sriphum Corner,  
Fourth month, Ninth month, Chiang Mai 

บทนํา  

ล้านนาเป็นดินแดนท่ีมีประเพณีวัฒนธรรมมากมาย  สิ่งท่ีนิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบกันมา จนเป็นแบบแผน 
ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี และวิธีการดําเนินชีวิต ของคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่ละท้องถ่ินซ่ึงมีแนวประพฤติ
ปฏิบัติร่วมกันมายาวนานนับแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ประเพณีท่ีสําคัญในแต่ละปีแต่ละเดือน เป็นการบอกเล่าวิถีชีวิตของ
คนล้านนา และในท่ีนี้ยังมีประเพณีท่ีสําคัญท่ีจัดข้ึนทุกปีในเมืองเชียงใหม่ คือ คือ ประเพณีบูชาสี่ทิศ (งานเดือน 4) และ
ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ (งานเดือน 9) ประเพณี ท้ัง 2 ท่ียังคงดํารงสืบทอดในสังคมเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ท่ียังคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ถึงแม้ว่ารูปแบบการจัดงานต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมาก
ขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ผู้ท่ีมาร่วมงาน 

ประเพณีบูชาสี่ทิศ (งานเดือน 4) ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ํา เป็นงานท่ีจัดข้ึนเพ่ือ การทําสวนไร่นาให้ได้ผลผลิตดี อุดม
สมบูรณ์ ไม่ไห้สิ่งเลวร้ายเข้ามา ลักษณะการจัดงานจะเป็นการจําลองจุดท่ีไหว้ 4 มุมเมืองมาไว้ท่ีแจ่งศรีภูมิจุดเดียว ใน
สมัยก่อนเป็นการไหว้ท้ัง 4 มุมเมืองพร้อม ๆ กัน มีการข้ึนท้าวตังสี่ และมีของไหว้ท่ีใช้ในพิธีกรรม มีการนิมนต์พระ 9 รูป
ในการทําพิธีทางสงฆ์ การตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง หลังจบจากพิธีสงฆ์ เป็นการไหว้ผี  

ประเพณีงานบูชาบรรพกษัตริย์ (เดือน 9) ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ํา เป็นงานบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าเมือง
เหนือท้ังหมดในภาคเหนือ และในสมัยก่อนเป็นงานเลี้ยงขอบคุณแก่เจ้าเมืองต่าง ๆ ท่ีมาร่วมช่วยงานไหว้อินทขีล โดยมี
การข้ึนท้าวตังสี่ ท้ัง 4 ทิศ และมีของไหว้ท่ีใช้ในพิธีกรรม มีการนิมนต์พระ 9 รูปในการทําพิธีทางสงฆ์ การตักบาตรข้าว
เหนียวและอาหารแห้ง เป็นการไหว้ผี มีการถวายน้ํามะพร้าว หัวหมู จิ้นลาบ แกงอ่อม หมูปิ้งตับปิ้ง ไส้อ่ัว ขนมหวานและ
ผลไม้ หลังจากพิธีกรรมเรียบร้อย มีการบรรเลงเพลง และมีการฟ้อน โดยงานท้ังหมดจะมี 2 วัน คือ วันดาและวันงาน 

อีกประการหนึ่ง มีผู้ท่ีให้ความสนใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่เป็นในแบบของมานุษยวิทยาคือ ศ.ชิเกฮารุ ทา
นาเบ นักมานุษยวิทยาชาวญี่ปุ่นท่ีทํางานศึกษาวิจัยในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเกือบห้าทศวรรษ เพ่ือเผยแพร่ให้แก่
ผู้สนใจศึกษาเก่ียวกับพิธีกรรม ความเชื่อของคนล้านนา ได้ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองนี้ บทความท่ีกล่าว
นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีปฏิบัติท่ีระบบทางการเมืองของรัฐท่ีทรงอํานาจได้ควบรวมชนกลุ่มน้อยเข้าไป ความสําคัญ
ของพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผีอารักษ์ และการชี้ให้เห็นว่าชาวลัวะไม่ได้ถูกสร้างภาพให้เป็นเพียงกลุ่มชาวพ้ืนเมืองท่ี
ดํารงรักษาและสร้างความชอบธรรมในการอ้างสิทธ์ิ อํานาจของระบบกษัตริย์เชียงใหม่ในด้านพิธีกรรมเท่านั้น แต่
ความสัมพันธ์ทางด้านพิธีกรรม ยังสามารถเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่การควบคุมคนภายใต้โครงสร้างศูนย์กลาง – เขต
บริวาร นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์ทางการเมืองและพิธีกรรมท่ีคล้ายคลึงกันในบริบททางชาติพันธ์วรรณาของระบบ
การเมืองไทอ่ืน ๆ ท่ีกว้างออกไปด้วย 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า คนต่างชาติต่างภาษายังให้ความสําคัญกับประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ เมือง
เชียงใหม่นี้ คนล้านนามักมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับการประกอบพิธีกรรมประเพณีอยู่เสมอ สามารถพบการประกอบพิธีกรรมได้
ในทุกเดือน เป็นสิ่งท่ีสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน กลายเป็นจารีตของชุมชนนั้น ปัจจุบันบางประเพณีหรือกิจกรรม
บางอย่างเริ่มหายไป รวบรัดให้งานเสร็จเร็วข้ึน หรือแม้กระท่ังการฟ้อนผีเจ้านาย หรือ ผีบ้านผีเมืองนี้คล้ายกับการ ฟ้อนผี
มดผีเม็ง ท้ังการแต่งกายและดนตรี แต่จะไม่มีโหนผ้าเหมือน ผีเม็ง และไม่มีกิจกรรมการละเล่นเหมือนผีมด สําหรับเคร่ือง
สังเวยกับพิธีกรรมต่าง ๆ ก็คลาดเคร่ืองกันไปไม่มากนักจากการฟ้อนผีเจ้านาย เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เช่นเดียวกันกับงานท่ีจัดบริเวณงานที่แจ่งศรีภูมิด้านใน ถนน มูลเมือง ตําบลศรี-ภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือมีการจัดงานหรือกิจกรรมก็จะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร ผู้ท่ีมีความรู้ในการจัดเตรียม
ของท่ีใช้ภายในงานมีจํานวนท่ีลดลง เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความสนใจในงานที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เกิดการขยายตัว
ของเมืองอย่างรวดเร็ว ท้ังในด้านกายภาพ พ้ืนท่ี วิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายถูกการบีบคั้นให้คนในท้องถิ่นกลายเป็นคนเร่งรีบ 
กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็วและไม่หยุดย้ัง เป็นผลให้ค่านิยมและวิถีชีวิตของ
สังคมเดิมมีการเปลี่ยนแปลง หันไปชื่นชมกับวัฒนธรรมต่างชาติ ทําให้สูญเสียเอกลักษณ์บางอย่างไป การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนลดลง ผู้ท่ีอนุรักษ์และสืบสานเริ่มลดน้อยลงพิธีกรรม และของในพิธีมีการปรับเปลี่ยนและสูญหายไปในท่ีสุด 

จากที่กล่าวมาท้ังหมด เป็นท่ีมาของการค้นคว้าอิสระเร่ือง “การอนุรักษ์ และสืบสานงานประเพณีบูชาบรรพ
กษัตริย์ เมืองเชียงใหม่ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่” การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นไปยังการจดัการของ ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม ซ่ึงจะได้สืบสาน และอนุรักษ์เอาไว้ โดยการมีสวนร่วมของภาคประชาสังคมและคนในชุมชน วิถีชีวิต
ของคนใน ชุมชนแต่ละท้องถ่ินนั้น โดยการศึกษามีเป้าหมายให้ทราบบริบทประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อและประเพณีพิธีกรรมของเมืองเชียงใหม่ในอดีต และประเพณีต่าง ๆในรอบปีท่ีเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ ทําให้
ทราบประวัติความเป็นมา และรายละเอียดของประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ ตลอดจนสภาพปัญหาของประเพณีบูชาบรรพ
กษัตริย์ เมืองเชียงใหม่ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน และสามารถเสนอแนวทางการอนุรักษ์ และสืบสานงาน
ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ เมืองเชียงใหม่ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ประเพณีพิธีกรรมพิธีการเหล่านี้ ยังสามารถ
สืบสานต่อไปได้ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนความเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบพิธีกรรม พบว่า เกิดข้ึนในหลายส่วน 
ซ่ึงเป็นข้อท่ีผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาและหาคําตอบเพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ท่ีสนใจและผู้ท่ีมีใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีเก่าแก่นี้ให้คงอยู่สืบต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อและประเพณีพิธีกรรมของเมือง
เชียงใหม่ในอดีต และประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีท่ีเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา และรายละเอียดของประเพณีบูชาสี่ทิศและบูชาบรรพกษัตริย์ ตลอดจนสภาพ
ปัญหาของประเพณีบูชาสี่ทิศและบูชาบรรพกษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน   

3. เพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษ์ และสืบสานงานประเพณีบูชาสี่ทิศและบูชาบรรพกษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบูชาสี่ทิศและบรรพกษัตริย์ เมืองเชียงใหม่  ณ แจ่งศรี
ภูมิ จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อและประเพณี
พิธีกรรมของเมืองเชียงใหม่ในอดีต และประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีท่ีเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาประวัติ
ความเป็นมา และรายละเอียดของประเพณีบูชาสี่ทิศและบูชาบรรพกษัตริย์ ตลอดจนสภาพปัญหาของประเพณีบูชาสี่ทิศ
และบูชาบรรพกษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณี
บูชาสี่ทิศและบูชาบรรพกษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ให้คงอยู่สืบไปโดยมีขั้นตอนและวิธีการศึกษาประกอบด้วย
หัวข้อต่าง ๆ  มีลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary Research) โดยการนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Research) 
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วิธีการศึกษา 
(1) รูปแบบงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary Research) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีเมืองเชียงใหม่ ประเพณีบูชาสี่ทิศและบรรพ
กษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ และเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณี โดยการนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนา (Descriptive Research) 

(2) กระบวนการศึกษา ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ 
     (2.1) ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา และพิธีกรรมของประเพณีบูชาสี่ทิศและบูชาบรรพ
กษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสภาพปัญหาของประเพณีบูชาสี่ทิศและบูชาบรรพกษัตริย์ในฐานะเป็น
ประเพณีท่ีสําคัญของเมืองเชียงใหม่ 
     (2.2) ศึกษาและเสนอแนวทางการจัดการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบูชาสี่ทิศและบูชาบรรพกษัตริย์ ให้
คงอยู่อย่างย่ังยืนตลอดไป 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
(1) ประชากร (Population) ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประเพณีบูชาสี่ทิศและบรรพกษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 
(2) กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย ประชาชนในชุมชน ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ผู้นํา

ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ งานประเพณีบูชาสี่ทิศและบูชาบรรพกษัตริย์ โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) จํานวน 25 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล คือ 
(1) แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นการดําเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะจงรายบุคคล 
(Individual Depth Interview) จาก ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานประเพณีบูชาสี่ทิศและประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ 

(2) แบบสํารวจทางกายภาพ (Observation Physical Measurement) เป็นการศึกษาและสํารวจพ้ืนท่ีและ
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีแจ่งศรีภูมิ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงการสํารวจ และจดบันทึกข้อมูลลงในแบบสํารวจทางกายภาพ 

(3) การสังเกตการณ์ (Observation) โดยเป็นการสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) คือ ผู้ศึกษา
สงัเกตลักษณะทางกายภาพของประเพณี สภาพแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ จากการถ่ายภาพท่ีได้ควบคู่ไปพร้อมกับการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกเพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล 

การเก็บข้อมูล 
 (1) การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บข้อมูลภาคเอกสาร หนังสือ และงานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องราวของ 
ประเพณีพิธีกรรม จากห้องสมุดต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอสมุด
แห่งชาติ เป็นต้น 

(2) การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เพ่ือศึกษาลักษณะประเพณี
พิธีกรรม รายละเอียดทั้งด้านเนื้อหา และรูปแบบ ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมตั้งแต่แรกเร่ิม มี
วิธีการดังนี้ 
    (2.1) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับผิดชอบใน
การจัดงาน เข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเจาะจงแบบไม่จํากัดจํานวนซ่ึงเป็นผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้และน่าเชื่อถือซ่ึงเป็น
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูลในประเด็นการสนทนา เพ่ือเก็บข้อมูลข้าวของท่ีใช้ในงาน และ
รายละเอียดพิธีกรรมต่าง ๆ แล้วบันทึกข้อมูลไว้ 
    (2.2) เก็บข้อมูลแบบสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสํารวจทางกายภาพโดยรอบบริเวณแจ่งศรีภูมิท่ี
จัดงาน แล้วบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และตีความ (Interpretation) 
ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Description Analysis) ประกอบด้วยข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 
(1) จัดระเบียบข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาท้ังภาคเอกสารและภาคสนามท่ีเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมงานบูชาสี่ทิศ

และงานบูชาบรรพกษัตริย์ ทําการวิเคราะห์คุณค่าและปัญหาของการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีพิธีกรรมงานบูชาสี่ทิศ
และงานบูชาบรรพกษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ 
 (2) สังเคราะห์  และเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีบูชาสี่ทิศ และงานบูชาบรรพกษัตริย์ ให้
ดํารงคงอยู่สืบอไป 

นิยามศัพท์ 
 (1) ประเพณีบูชาสี่ทิศ หมายถึง งานท่ีจัดข้ึน เดือน 4 ขึ้น 4 ค่ํา งานบูชาเพื่อไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามารบกวน ไม่มี
ศัตรูย่างกลาย ให้ทํางานเกษตรกรรมไร่สวนไร่นาไห้ได้ผลผลิตดี ทํามาค้าขายให้ได้กําไร 
 (2) ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ หมายถึง งานท่ีจัดข้ึน เดือน 9 ขึ้น 11 ค่ํา งานบวงสรวงเจ้าเมืองเชียงใหม่ใน
อดีต จัดข้ึนหลังงานอินทขีล  
 (3) การสืบสานประเพณี หมายถึง แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท่ีดีงามสังคมและวัฒนธรรมไม่ได้หยุดนิ่ง
แต่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเก่ียวพันกับปัจจัยภายในและภายนออกที่เข้ามากระทบ ดังนั้น วัฒนธรรมอาจ
เหมาะสมกับยุคสมัยหนึ่ง แต่อาจไม่สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของคนในอีกยุคหนึ่งก็ได้ แต่ไม่ได้ถึงการละท้ิงวัฒนธรรม
เดิมอย่างสิ้นเชิง 
 (4) แจ่งศรีภูมิ หมายถึง ศรีของเมืองในอดีตใกล้มุม กําแพงเมืองนี้มีต้น ไทร ซ่ึงถือเป็นสิริมงคล เป็นท่ีมาของเด
ชานุภาพ และความอุดมสมบูรณ์ของเมืองเชียงใหม่ มุมกําแพงเมืองนี้ จึงได้ชื่อว่าแจ่งศรีภูมิ สถานท่ีแห่งนี้ คือ จุดเริ่มต้น
ของการต้ังเมือง เชียงใหม่ในรัชสมัยพญามังราย 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษา ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทําการลงพ้ืนท่ีในการแก็บข้อมูลท้ังในภาคเอกสาร และภาคสนาม พบว่า
ประเพณีบูชาสี่ทิศและประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์นั้น มีมาต้ังแต่ดั้งเดิม โดยเป็นความเชื่อท่ีสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน 
มีความศักด์ิสิทธิท่ีเก่ียวกับบ้านเมือง ชุมชนล่ามช้างเป็นสังคมเมือง  ท่ีประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนต่างถ่ิน  จึงต่างคนต่าง
อยู่  ต่างทํามาหากิน  ดังนั้นความร่วมมือในชุมชนจึงน้อย  จึงไม่มีศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ท่ีแม้จะเป็น
ชุมชนจัดต้ังโดยการรับรองของเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่ก็เป็นชุมชนท่ีก่อร่างจากต้นทุนสายสัมพันธ์ทางสังคม เครือญาติ 
แลศักยภาพการรู้จักมักคุ้นร่วมศรัทธาวัด หรือการรับรู้เห็นหน้าค่าตากันอยู่เป็นเพ่ือนบ้านร่วมชุมชน รวมไปถึงหน่วยงาน
องค์กรท้องถ่ิน วัด และโรงเรียน องค์ประกอบท้ังสองส่วนคือ ส่วนดีท่ีมีโอกาสพัฒนาความร่วมมือสู่การดูแลชุมชน การแก่
ปัญหาต่าง ๆ พร้อมไปกับการอนุรักษ์คุณค่า ของพ้ืนท่ีนี้ไว้ได้  

 ประเพณีบูชาสี่ทิศ (งานเดือน 4) ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ํา เป็นงานท่ีจัดข้ึนเพ่ือ การทําสวนไร่นาให้ได้ผลผลิตดี อุดม
สมบูรณ์ ไม่ไห้สิ่งเลวร้ายเข้ามา ลักษณะการจัดงานจะเป็นการจําลองจุดท่ีไหว้ 4 มุมเมืองมาไว้ท่ีแจ่งศรีภูมิจุดเดียว ใน
สมัยก่อนเป็นการไหว้ท้ัง 4 มุมเมืองพร้อม ๆ กัน มีการข้ึนท้าวตังสี่ และมีของไหว้ท่ีใช้ในพิธีกรรม มีการนิมนต์พระ 9 รูป
ในการทําพิธีทางสงฆ์ การตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง หลังจบจากพิธีสงฆ์ เป็นการไหว้ผี มีการถวายน้ํามะพร้าว 
ขนมหวานและผลไม้ ซ่ึงในช่วงเดือน 4 นี้ของที่ใช้ไหว้จะเป็นของเจท้ังหมด ประเพณีงานบูชาบรรพกษัตริย์ (เดือน 9) 
ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ํา เป็นงานบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าเมืองเหนือท้ังหมดในภาคเหนือ และในสมัยก่อนเป็นงานเลี้ยง
ขอบคุณแก่เจ้าเมืองต่าง ๆ ท่ีมาร่วมช่วยงานไหว้อินทขีล โดยมีการขึ้นท้าวตังสี่ ท้ัง 4 ทิศ และมีของไหว้ท่ีใช้ในพิธีกรรม มี
การนิมนต์พระ 9 รูปในการทําพิธีทางสงฆ์ การตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง หลังจบจากพิธีสงฆ์ เป็นการไหว้ผี มี
การถวายน้ํามะพร้าว หัวหมู จิ้นลาบ แกงอ่อม หมูปิ้งตับปิ้ง ไส้อ่ัว ขนมหวานและผลไม้ หลังจากพิธีกรรมเรียบร้อย มีการ
บรรเลงเพลง และมีการฟ้อน โดยงานท้ังหมดจะมี 2 วัน คือ วันดาและวันงาน ประเพณีท้ังสองมีความละเอียดอ่อน มาก
ขั้นตอน แต่คงความสวยงานและมีมนต์ขลัง ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 เป็นช่วงท่ีทําพิธีกรรมบนศาลหลักเมืองเชียงใหม่ท่ี แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ของงานประเพณีบูชาสี่ทิศ 
ที่มา: ผู้ศึกษาเป็นผู้ท่ีถ่ายภาพเก็บข้อมูลเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 การตั้งโต๊ะไหว้บวงสรวงในงานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ท่ี แจ่งศรีภูมิ  

จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา: ผู้ศึกษาเป็นผู้ท่ีถ่ายภาพเก็บข้อมูลเอง 

 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 326 |



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การตั้งโต๊ะไหว้บวงสรวงในงานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ท่ี แจ่งศรีภูมิ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: ผู้ศึกษาเป็นผู้ท่ีถ่ายภาพเก็บข้อมูลเอง 

แต่ในปัจจุบันพบว่า การจัดกิจกรรมด่ังกล่าวดําเนินการอยู่ในวงแคบเฉพาะในส่วนของครอบครัวลูกหลานของผู้
ท่ีดูแลเท่านั้น ส่วนราชการอ่ืน ๆ ไม่ได้มีบทบาทและส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสาน ผู้ศึกษา
เสนอรูปแบบการจัดการทางวัฒนธรรมประเพณีบูชาสี่ทิศและบรรพกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่
โดยให้ทุกภาคส่วนหรือประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าจะมีครอบครัวผู้ท่ีดูแลอยู่แล้ว ท้ังนี้
เพราะประเพณีท้ังสองนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีมีการจัดข้ึนมาอย่างยาวนาน เป็นท่ีเคารพบูชา  

จากการศึกษา ซ่ึงได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของภาคประชาชน ประเด็นการ
สนทนาเพื่อหาทิศทางท่ีเหมาะสมของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ เมืองเชียงใหม่ ณ แจ่งศรีภูมิ 
จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงผลการสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า 

การจัดการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีรูปแบบของการ
จัดการโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เป็นการบูรณาการในทุก ๆ ฝ่าย เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ความร่วมมือลดน้อยลง เพ่ือให้ประเพณีนี้สืบทอดต่อไป จําเป็นอย่างย่ิงท่ีทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสาน เนื่องจากสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบงานประเพณีเดิมของประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ 
ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นจึงจําเป็นท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานมาเป็น
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ท่ีมีท้ังรูปแบบประเพณีดั่งเดิมและการเพ่ิมกิจกรรมบางอย่างเข้าไปเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
การท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการเชิญชวนบุคคลภายนอกและผู้ท่ีสนใจเข้ามาสัมผัสประเพณีดั่งเดิมนี้ 

 กิจกรรมที่ส่งเสริมงานประเพณีบูชาสี่ทิศและบรรพกษัตริย์ เมืองเชียงใหม่ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ควร
มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เห็นถึงคุณค่า ความสําคัญ และความเข้าใจให้แก่เยาวชน ประชาชน
ท้ังในและนอก การเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น การเปิดเข้าไปเรียนรู้รูปแบบการดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการเตรียมงาน ข้าวของที่ ใช้ หรือแม้แต่เร่ืองอาหารการกินท่ีมีในงานท้ังหมด นอกจากนี้ต้องทําการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ท่ีจะช่วยให้เป็นท่ีรู้จัก เกิด
ความรู้และความเข้าใจ ในประเพณีดังกล่าว เพราะในปัจจุบันแม้แต่คนในชุมชนเองเลือนหายไม่เป็นท่ีรู้จัก 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ประเพณีบูชาสี่ทิศ (งานเดือน 4) ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ํา เป็นงานท่ีจัดข้ึนเพ่ือ การทําสวนไร่นาให้ได้ผลผลิตดี อุดม
สมบูรณ์ ไม่ไห้สิ่งเลวร้ายเข้ามา ลักษณะการจัดงานจะเป็นการจําลองจุดท่ีไหว้ 4 มุมเมืองมาไว้ท่ีแจ่งศรีภูมิจุดเดียว ใน
สมัยก่อนเป็นการไหว้ท้ัง 4 มุมเมืองพร้อม ๆ กัน ประเพณีงานบูชาบรรพกษัตริย์ (เดือน 9) ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ํา เป็นงาน
บวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าเมืองเหนือท้ังหมดในภาคเหนือ และในสมัยก่อนเป็นงานเลี้ยงขอบคุณแก่เจ้าเมืองต่าง ๆ ท่ี
มาร่วมช่วยงานไหว้อินทขีล ในปัจจุบันงานทั้งสองได้มีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม ของท่ีใช้ในพิธีกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
จากสมัยก่อน การจัดงานให้สั้นลง ลดทอนกิจกรรมต่าง ๆ การท่ีผู้ไม่รู้จริงเข้ามาวุ่นวายในการจัดงาน การไม่ให้ความ
เคารพสถานท่ีจัดงาน ไม่มีการให้ความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจ ผู้คนผ่านไปมาแต่ไม่ทราบว่าเป็นงานอะไร ท้ังท่ีควรจะเป็นงานท่ีทุก
ฝ่ายควรรับผิดชอบร่วมกัน เพราะเป็นงานท่ีควรมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือขอให้ได้ความอุดมสมบูรณ์ สังคมสงบสุข 
มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนด้วยกันเอง และระหว่างวัดกับชุมชน เพ่ือให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ ปลูกฝังให้มีความศรัทธา ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เป็นการรักษามรดกตกทอดของ ปู่ ย่า 
ตา ยาย การส่งเสริมเอกลักษณ์ของบ้านเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และรักษาเอกลักษณ์ของประชาชนในท้องถ่ินไว้ให้ยาวนาน 

จากการสํารวจศึกษาในภาคสนามจกการลงพ้ืนท่ี คุณค่าของประเพณีบูชาสี่ทิศและบรรพกษัตริย์ เป็นการแสดง 
ให้เห็นถึงการดํารงชีวิตท่ีมีสอดประสานกับฤดูกาล ช่วงเวลาและธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และความผูกพันกับความเชื่อ
ท้ังในพุทธศาสนา หรือในความเชื่อเร่ืองผี  ทําให้คนท้ังชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ส่งเสริมขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ซ่ึงนับว่าเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ เพ่ือให้คงอยู่ในสังคมสืบไป คุณค่าของประเพณีนี้ ผู้คนจะได้เรียนรู้ ถึงความสําคัญ
ของการใช้พ้ืนท่ี รูปแบบพิธีกรรม ฮีตฮอย ความเชื่อในเร่ืองต่าง ๆ ในการประกอบพิธี และความเชื่อในผลลัพธ์ในการ
ประกอบพิธี อาจสรุปได้ว่าประเพณีท้ังสองนี้มีคุณค่าแก่การเรียนรู้ มีความศักด์ิสิทธิ การสืบสานสืบทอด การรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์อย่างเป็นระบบ เช่นจัดทําเป็นคู่มือประวัติความเป็นมา รูปแบบพิธีกรรม และ
อ่ืน ๆ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและหลักฐานในการศึกษาและพัฒนาประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ต่อไป โดยบูรณาการทํางาน
ร่วมกันกับ หน่วยงานภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษา ปลุกจิตสํานึกให้คนในท้องถ่ินและบุคคลท่ัวไป 
ตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสําคัญของประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างจิตสํานึก ท่ีจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน  

ฟ้ืนฟูประเพณีบูชาสี่ทิศและบรรพกษัตริย์บรรพกษัตริย์ ภูมิปัญญาที่กําลังสูญหาย หรือท่ีสูญหายไปแล้วมาทําให้
มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในท้องถิ่น พัฒนาริเร่ิมสร้างสรรค์และปรับปรุงประเพณี ภูมิปัญญาให้
เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช้ประเพณี ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่ม
การพัฒนาอาชีพควรนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการ
บริหาร ตลอดจนการอนุรักษ์และสืบสานถ่ายทอดการนําประเพณีท่ีผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบ แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่าง
เหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ และการทําให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถ่ิน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดําเนินงานให้มี
โอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่าง ๆ 
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดําเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่าง ๆ ส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายการสืบสานและพัฒนาของชุมชนต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง การ
เผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์อย่าง
กว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ในด้านต่าง ๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น 
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของชุมชน การเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  
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ผู้ศึกษาจึงได้เสนอรูปแบบวิธีการจัดการ อนุรักษ์และสืบสาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพ่ือเป็น
แนวทาง โดยการทําการจัดกิจกรรมให้เห็นถึงคุณค่า ให้เกิดการเผยแพร่ เชิญชวนให้ประชาชนคนภายนอกได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการเรียนการสอนเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป ซ่ึงเป็นท่ี
คาดหวังว่ารูปแบบและวิธีการจัดการดังกล่าวจะสามารถทําให้งานประเพณีบูชาสี่ทิศและบรรพกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ณ 
แจ่งศรีภูมิ เป็นท่ีรู้จักของประชาชนท่ัวไป และเป็นประเพณีท่ีทุกคนและทุกภาคส่วนจะได้รักและหวงแหนประเพณีนี้ให้
อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาประเพณีบูชาสี่ทิศและประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ เพ่ือการอนุรักษ์และสืบสาน ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้ศึกษาท้ังภาคเอกสารและการลงภาคสนาม ได้นําความรู้ท้ังหมดได้นํามาใช้ในกระบวนการ การหา
รูปแบบการจัดการเพื่อเป็นแนวทาง หลังจากการศึกษาหาแนวทางในการจัดการอนุรักษ์สืบสานอย่างมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม ผู้ศึกษาได้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางจัดการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบูชาสี่ทิศและประเพณีบูชาบรรพ
กษัตริย์ ณ แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ประเพณีบูชาสี่ทิศและประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ เป็นประเพณีดั้งเดิมท่ีอยู่ในเมืองและมีความสําคัญ มีแต่
คนเก่าแก่และลูกหลานเท่านั้นท่ีทําการอนุรักษ์และรักษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดทําข้อมูลในทุกด้าน เพ่ือเผยแพร่ 
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

2. ประชาชน เยาวชนท่ัวไปยังขาดองค์ความรู้ในการจัดการ จึงทําให้ขาดการอนุรักษ์สืบสานท่ีถูกต้อง จึงอยาก
ให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ 

3. ข้อมูลท่ีหาจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน และบางข้อมูลไม่มีความถูกต้อง ซ่ึงอาจทําให้ข้อมูลคาดเคลื่อน
ได้จึงอยากให้หน่วยงานทําข้อมูลท่ีสามารถเผยแพร่ในส่วนของชุมชนล่ามช้าง ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีงานประเพณีบูชาสี่ทิศและ
ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์ 

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามาให้การสนับสนุน ในการอํานวยความสะดวกในการจัดงาน เพ่ือสามารถ
กระจายข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ให้เห็นถึงคุณค่า เพ่ือสืบสานงานต่อไป 
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  บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับประทานอาหารไทยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  จําแนกตามระดับชั้นปี       
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 1- 4  ปีการศึกษา 2559  จํานวน 191 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
พยาบาล ตรวจสอบหาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค  ได้เท่ากับ 0.85  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  
ผลการวิจัย พบว่า  การรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมและ   
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 -4 พบว่า  การรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
พยาบาลท้ัง 4 ชั้นปีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)    
คําสําคัญ: การรับประทานอาหารไทย, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, นักศึกษาพยาบาล 

ABSTRACT 

The purposes of this descriptive  were  to examine  and  compare  Thai food eating of 
nursing students in Boromarajonani college of nursing, Chainat according to the philosophy of 
sufficiency economy in  different years of study. The samples comprised of 191 nursing students  who 
were studying in the first, second, third and fourth year in Bachelor of Nursing Science Programme. 
The research instrument was questionnaire.   The reliability of the questionnaire was 0. 85 using 
Cronbach’s Alpha Coefficient.   The data were analyzed by using   frequency,  percentage,  mean,  
standard deviation  and One – Way ANOVA.   The results of the study revealed that  the overall score 
and each aspects  of  Thai food eating of nursing students in Boromarajonani college of nursing, 
Chainat  according to the philosophy of sufficiency economy were at  moderate level. There was not 
statistically significant difference (p <.05) in eating Thai food according to the philosophy of sufficiency 
economy in  different years of study. 
Keywords:  Thai Food Eating, the Philosophy of Sufficiency Economy, Nursing Students 
 

บทนํา 

อาหารไทย ตามวัฒนธรรมการกินอาหารอย่างไทย เป็นอาหารท่ีมีศักยภาพสูงในความเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ     
มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้นและหรือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค นอกเหนือไปจากหน้าท่ีพ้ืนฐานทาง 
โภชนาการ อาหารไทยมีความสมดุลทางคุณค่าด้านโภชนาการ กล่าวคือ มีอาหารครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนท่ีสมดุล เหมาะสม
กับความต้องการของร่างกาย อาหารไทยมีความหลากหลายของชนิด เน้นอาหารธรรมชาติ มีผักและผลไม้ เป็นหลัก มี
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เนื้อสัตว์พอประมาณ ซ่ึงนิยมใช้ปลา มีไขมันตํ่า อาหารไทยจึงมีคุณลักษณะของอาหารสุขภาพ สอดคล้อง ตามหลักการ
บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการที่ควรบริโภคอาหารท่ีมีความสมดุลกับความต้องการใช้ประโยชน์ของ ร่างกาย จะทําให้
ได้รับปริมาณ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน อย่างถูกสัดส่วนตามความต้องการของร่างกาย และได้ วิตามิน เกลือแร่ 
และใยอาหาร อย่างเพียงพอ เนื่องจากอาหารไทยนอกจากจะประกอบด้วยพลังงานและสารอาหาร อย่างถูกสัดส่วนแล้ว 
อาหารไทยยังมีใยอาหารสูง มีวิตามิน และเกลือแร่ท่ีสําคัญ อยู่ในส่วนประกอบของอาหารและ ในส่วนท่ีเป็นเครื่องเคียง 
อาหารไทยอุดมด้วยพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิด ซ่ึงมีสรรพคุณทางยาจากสารพฤกษเคมี จึงมีคุณสมบัติในการรักษา
สุขภาพให้เป็นปกติกับปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้นและหรือลดอัตราเส่ียงต่อการเกิดโรค เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น อาหารไทยซ่ึงประกอบด้วยพืชผัก ผลไม้ 
และเครื่องเทศ โดยเฉพาะผักพ้ืนบ้านและผลไม้ไทยตามฤดูกาล มีความหลากหลายมาก และบรรพชนไทยได้ค้นพบว่า มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพท้ังในแง่อาหารและยาในขณะเดียวกัน คนไทยใช้พืชผักสมุนไพร ดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของ
อาหารไทย ท้ังในลักษณะเป็นเคร่ืองเคียง ผักจิ้ม เคร่ืองแกง และใช้ประกอบอาหาร โดยตรง อาหารไทยเป็นอาหาร
สมดุล–สมุนไพร ท่ีคนไทยแต่ละภูมิภาคได้ใช้ภูมิปัญญา สร้างสรรค์ปรับเปลี่ยน และ ปรุงแต่ง ทรัพยากรในท้องถ่ินให้เป็น
อาหารไทย ท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์ไทย นับแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน (รวีโรจน์ อนันตธนาชัย, 2548) 

ปัจจุบันอิทธิพลของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของชาติตะวันตกท่ีเน้นความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีความหรูหรา ทันสมัย ได้แทรกซึมเข้าสู่สังคมไทย ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทย บางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
โดยเฉพาะเยาวชนผู้ซ่ึงอ่อนด้อยความรู้และประสบการณ์จึงรับเอาขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมของชาติตะวันตกมา
ปฏิบัติได้โดยง่ายและขาดความระมัดระวังถึงผลเสียหรือ ปัญหาท่ีจะตามมา เช่น ปัญหาท่ีเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในเร่ืองโภชนาการทําให้เยาวชนไม่ให้ความสําคัญท่ีจะรับประทานอาหารไทยในชีวิตประจําวันเท่าท่ีควร หันไป
นิยมรับประทานอาหารของชาติตะวันตก ท่ี มีแต ่แป ้ง น้ํ าตาลและไขมันสูง มีเส ้นใยอาหารตํ่า  ดังท่ีสุวรรณา             
เรืองกาญจนาเศรษฐกิจ (2547) ได้กล่าวถึง สถานการณ์ป ัญหาเยาวชนหรือวัยรุ่นในประเทศไทยปัจจุบัน ได้แก่            
“วัยรุ ่นจากครอบครัวท่ีมีเศรษฐานะปานกลางถึงสูง บริโภคอาหารที่ มีไขมัน และโคเลสเตอรอลสูงและเส้นใยต่ํา        
โดยร้อยละ 40 มีประวัติรับประทานอาหารฟาสต์ฟูด (Fast food) และวัยรุ่นมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดใน
หัวใจ ได้แก่ ออกกําลังกายน้อย ได้รับคาเฟอีนและพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม”  

นักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ซ่ึงอยู่ในช่วงวัยรุ่นเช่นกัน  จากการสังเกตและ
สนทนากับนักศึกษา พบว่า มีนักศึกษานิยมรับประทานอาหารของชาติตะวันตก เช่น แซนด์วิช พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์    
เป็นต้น จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพดังกล่าวเช่นกัน ประกอบกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท มีนโยบายให้นักศึกษาเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชัยนาท, 2559) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริเพ่ือชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 30 ปีมาแล้ว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ยึดคํา 3 คํา คือ            
1) พอประมาณ คําว่าประมาณของแต่ละคนไม่เท่ากัน เราควรเดินสายกลาง 2) มีเหตุผล ทําอะไร ให้มีเหตุผล ใช้สติ          
ปัญญา คนเราต้องทําให้พอดีตามศักยภาพของตนเอง 3) มีภูมิคุ้มกัน คือ มีหลักประกัน ยึดให้ม่ัน จงต้ังใจในความไม่
ประมาท (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2550) ปัจจุบันมีบุคคลและองค์กรต่างๆ ได้น้อมนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประ
ยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานกันอย่างแพร่หลาย การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดได้หลายด้าน 
และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรสําเร็จแต่ละคนจะต้องพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และ
สภาวะที่ตนเผชิญอยู่  (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2550)  

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับท่ีผ่านมายังไม่มีข้อมูลศึกษาวิเคราะห์การรับประทานอาหารไทยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาและเปรียบเทียบการรับประทานอาหารไทยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1- 4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องโภชนาการ รวมท้ังส่งเสริมให้นักศึกษาหันมานิยม
รับประทานอาหารไทยกันมากข้ึน  เป็นการสร้างเจตคติท่ีดีให้กับนักศึกษาได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของอาหารไทยท่ีมี
ต่อสุขภาพตนเองรวมท้ังเป็นการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมี
พระราชดํารัสชี้แนวทางการดําเนินชีวิตประจําวันแก่พสกนิกรชาวไทยมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
 วัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย 
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จําแนกตามระดับชั้นปี  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีท่ี 1-4 จํานวน 
380 คน  กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน      
95 %  ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  191 คน  และเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย 
ได้กลุ่มตัวอย่าง ชั้นปีท่ี 1  จํานวน  57 คน ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 32  คน  ชั้นปีท่ี 3 จํานวน  53 คน  และชั้นปีท่ี 4  จํานวน 
49 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาพยาบาล สร้างโดยผู้วิจัย  แบ่งออกเป็น 3  ด้านๆ ละ 10 ข้อ  รวม 30 ข้อ ดังน้ี  
  1. ด้านการพอประมาณ หมายถึง การรับประทานอาหารไทยให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย ครบทุกกลุ่ม
ตามหลักของธงโภชนาการและหลากหลายชนิด 

2. ด้านการมีเหตุผล  หมายถึงการรับประทานอาหารไทยครบ 5 หมู่อย่างมีเหตุผลและใช้สติปัญญา ในการ 
ตัดสินใจ ไม่ใช้กิเลสตัณหาเป็นตัวนํา  
           3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน   หมายถึง  การรับประทานอาหารไทยโดยยึดหลักคุณค่าและประโยชน์ของ อาหารท่ีจะ
สร้างภูมิคุ้มกันโรค 
           ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ    

เกณฑ์การให้คะแนน   
 ปฏิบัติมากท่ีสุด                ให้  5  คะแนน 
 ปฏิบัติมาก             ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติปานกลาง               ให้  3  คะแนน 
 ปฏิบัติน้อย                     ให้   2 คะแนน 
 ปฏิบัติน้อยท่ีสุด                ให้  1 คะแนน 

 การแปลผลคะแนน  
การแปลผลการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล ท้ังโดยรวม

และรายด้าน พิจารณาตามเกณฑ์ท่ีกําหนดจากการแบ่งคะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ โดยใช้วิธีคํานวณอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33  มีการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับน้อย 
            คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.67  มีการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ 
                                             ปานกลาง 
            คะแนนเฉลี่ย 3.68 - 5.00  มีการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 
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     การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลไป
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 3 ท่าน ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.91   และนํา
แบบสอบถามท่ีปรับแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล              
บรมราชชนนี ชัยนาทชั้นปี1 - 4  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ชั้นปีละ 8 คน รวม 32 คน  แล้วนํามาหาค่าความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.85 
 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง  
 โครงร่างการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชัยนาท จากนั้นผู้วิจัยขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงเป็นเอกสารเก่ียวกับ
ความเป็นอิสระในการตอบ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิปฏิเสธการให้ความร่วมมือได้และเซ็นใบยินยอมให้ความร่วมมือ สําหรับ
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการบ่งชี้กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลและการนําเสนอ
ผลการวิจัยจะรายงานเป็นภาพรวม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองในวันและเวลาท่ีกําหนด โดยก่อนท่ีจะให้กลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการตอบแบบสอบถามแต่ละส่วนให้กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจ  ภายหลังท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อนนําไป
วิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบการ

รับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี โดยใช้การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA  

ผลการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 99.53 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 1  ร้อยละ  29.84 ชั้นปีท่ี 2   
ร้อยละ 16.75 ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 27.75 และชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 25.66   
 2. การรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมท้ัง 4 ชั้นปี     
อยู่ในระดับปานกลาง (  =  3.56) พิจารณารายชั้นปี พบว่าอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 4 ชั้นปี  (  =3.59,  3.58, 3.53    
และ 3.55 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
   นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 - 4   จําแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 
 
การรับประทาน
อาหารไทย 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับชั้นปี 
รวมรายชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
  S.D.   S.D   S.D   S.D   S.D ระดับ 

1. ด้านการ
พอประมาณ 

3.64 0.32 3.60 0.42 3.58 0.39 3.55 0.45 3.59 0.37 
ปาน
กลาง 

2. ด้านการมี
เหตุผล 

3.61 0.35 3.57 0.49 3.52 0.36 3.59 0.36 3.57 0.41 
ปาน
กลาง 

3. ด้านการมี
ภูมิคุ้มกัน 

3.53 0.41 3.58 0.56 3.49 0.48 3.51 0.34 3.53 0.39 
ปาน
กลาง 

รวมทุกด้าน 3.59 0.49 3.58 0.41 3.53 0.38 3.55 0.39 3.56 0.43 
ปาน
กลาง 

. . 
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          3. ผลการเปรียบเทียบการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล             
ชั้นปีท่ี 1 - 4 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ดังแสดงในตารางท่ี 2   

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               ของนักศึกษาพยาบาล 
 

การรับประทานอาหารไทย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

df SS MS F p-value 

           ระหว่างกลุ่ม 3    32.07 10.69 1.38 .19 

           ภายในกลุ่ม 183  1416.42  7.74   
           รวม 186 1448.49    

* p<.05 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. การรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล    
บรมราชชนนี ชัยนาท โดยรวมทั้ง 4 ชั้นปี อยู่ในระดับปานกลาง  จากผลการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาของนักศึกษา    
ยังขาดความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
จึงทําให้นักศึกษาเลือกรับประทานอาหารในชีวิตประจําวันไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นฤมล  จันทร์สุข,  ชวนนท์  จันทร์สุข และเพ็ญศรี รอดพรม (2559)  พบว่า นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชนนี ชัยนาทส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง
และยังสอดคล้องกับคํากล่าวของทิพวรรณ  เรืองขจร (2550) ท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกครรลองชีวิต
ท่ีดีต่อสุขภาพ ไว้ว่า “ความรู้จะทําให้มีความเข้าใจในภาวะเสี่ยงของตนเอง และทําให้สามารถตัดสินใจเลือกครรลองชีวิต
ท่ีดีเพ่ือพัฒนาสุขภาพตามเป้าหมายได้ การตระหนักท่ีจะปรับเปลี่ยนครรลองชีวิตต้องเร่ิมจากการตระหนักว่า การมีภาวะ
สุขภาพท่ีดีและมีความผาสุกเป็นสิ่งท่ีเลือกได้ตระหนักในความสําคัญของสุขภาพ ความสุข และคุณภาพชีวิต และ
ตระหนักในคุณค่าของการมีครรลองชีวิตท่ีดีเพราะการตระหนักหรือการมีเจตคติท่ีดีจะนําไปสู่การเลือกครรลองชีวิต      
ท่ีดีได้” สรุปได้ว่า ถ้าหากนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสําคัญของการรับประทานอาหารไทยตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว นักศึกษาย่อมตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ครรลองชีวิตและสุขภาพท่ีดีต่อตนเอง 
 2. ผลการเปรียบเทียบการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชั้นปี 1 – 4 พบว่า  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
อธิบายได้ว่า  นักศึกษาพยาบาลท้ัง 4 ชั้นปีเป็นกลุ่มวัยเดียวกันคือกลุ่มวัยรุ่นและพักอยู่ในหอพักของวิทยาลัยด้วยกัน 
ได้รับความรู้เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผิวเผิน  ไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในเชิงนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหาร  จึงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท, 2559)  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของนฤมล  
จันทร์สุข,  ชวนนท์  จันทร์สุข และเพ็ญศรี รอดพรม (2559)  ท่ีพบว่า นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 
ชัยนาททุกชั้นปีส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารและคณาจารย์ท่ีเก่ียวข้องควรนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการวางแผน กําหนดนโยบายให้มีการ

สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาโภชนาการ  
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2. ส่งเสริมการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรและนักศึกษา โดยการ
จัดให้มีการจําหน่ายอาหารพ้ืนบ้านประจําภาคและอาหารจานเดียวท่ีดัดแปลงมาจากตํารับอาหารไทย ได้แก่ ข้าวคลุก
กะปิ ขนมจีน ผัดไทย เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล  
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง เพ่ือร่วมกันขยายองค์ความรู้ด้านการรับประทานอาหารไทย
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาสํารับอาหารไทยเพ่ือสุขภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ 
บุคคลวัยต่างๆ  เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาพยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขได้นําไปใช้ดูแลสุขภาพด้าน
โภชนาการของผู้บริการ    
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จําแนกตามระดับชั้นปี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีท่ี 1- 4 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 191 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
ความสุขของนักศึกษาพยาบาล ตรวจสอบหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ   
ครอนบาค ได้เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัย พบว่า ความสุขของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มี
ความสุขอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1- 4 พบว่า ความสุขของนักศึกษา
พยาบาลท้ัง 4 ชั้นปีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีความสุข
แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 2,3 และ 4 ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีเพ่ิมความสุขครอบคลุมทุกด้านให้กับนักศึกษา
พยาบาลทุกชั้นปี 
คําสําคัญ: ความสุข, นักศึกษาพยาบาล 

ABSTRACT 

The purposes of this descriptive were to examine and compare the happiness in different 
years of study.  The samples comprised of 191 nursing students who were studying in the first, 
second, third and fourth year in Bachelor of Nursing Science Programme. The research instrument was 
questionnaire.  The reliability of the questionnaire was 0.87 using Cronbach’s Alpha Coefficient.   The 
data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and One – Way ANOVA.  
            The results of the study revealed that the overall score of the happiness of nursing students 
were high. The first year nursing students had happiness at highest level. There was a significant 
difference between the happiness of the first year nursing students and that of the second, third and 
fourth years  nursing students (p<.05). There should be activities that increase happiness in all aspects 
to all nursing students every year. 
Keywords: Happiness, Nursing Students 
 

บทนํา 
 
 นักศึกษาพยาบาลซ่ึงในอนาคตจะเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีต้องให้การดูแลผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อม
ในการเป็นพยาบาลวิชาชีพท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และจริยธรรมของวิชาชีพ สามารถให้การพยาบาลท่ัวไปกับบุคคล   
ทุกช่วงวัย ทุกระดับในทุกภาวะสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพท้ังในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ       
มีความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติ มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นําและร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถปรับตัวเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงพยาบาลท่ีมีความพร้อมและสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและ
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จิตใจ ย่อมสามารถให้การพยาบาลผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามความคาดหวังของสังคม           
(เยาวลักษณ์  โพธิดารา, 2554)   
 นอกจากคุณสมบัติและทักษะท่ีบัณฑิตพยาบาล ควรจะมีดังกล่าวข้างต้นแล้ว สังคมยังคาดหวังว่าบัณฑิต 

พยาบาลจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ย้ิมแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทเสียสละพร้อมท่ีจะให้การ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ บัณฑิตพยาบาลจึงต้องเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และมีความรู้ในเชิงวิชาชีพ สามารถใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงาน จากเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงมีโอกาสเกิดความเครียด วิตกกังวล รวมท้ัง ซึมเศร้าได้ (ปัทมา ทองสม, 2554) ร่วมกับวัยของ 
นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่น ตอนปลายต่อวัยผู้ใหญ่ตอนต้นซ่ึงเป็นช่วงวัยท่ีมีความอ่อนไหวจิตใจ
ไม่ม่ังคง การท่ีต้องเข้ามารับผิดชอบกับชีวิต ความเจ็บป่วย ความพิการ และความตาย รวมท้ังความท้าทายของโรค และ
ความเจริญทางการแพทย์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความสุขของนักศึกษา
พยาบาลได้ท้ังสิ้น (สมดี อนันต์ปฏิเวธ, วิภา เพ็งเสงี่ยม, และจันทร์เพ็ญ อัครสถิตานนท์, 2554) 

ความสุขเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งท่ีแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานและการมีจิตบริการ (service mind) นักศึกษา
พยาบาลจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีนอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วจะต้องเป็นคนดีและมี
ความสุขด้วย ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด ความสุขจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะส่งผลให้เกิดพลังในการเรียนและ
ส่งเสริมให้ทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ในเรื่องท่ีสําคัญ (เยาวลักษณ์  โพธิดารา, 2554) 

ความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาลซ่ึงมีอายุระหว่าง 18 -23 ปีอยู่ในวัย
เปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จึงเป็นช่วงวัยท่ีมีการปรับตัวอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
เช่น การอยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนท่ีแตกต่างไปจากระดับมัธยมศึกษาซ่ึงส่งผลต่อการใช้ชีวิต การทํา
กิจกรรม และการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับเพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืนๆ ท่ีมาจากต่างถ่ินท่ีมีพ้ืนฐานการเลี้ยงดู ความคิดและ
พฤติกรรมหลากหลาย แตกต่างกันไป ส่งผลต่อวิถีการดํารงชีวิตและคุณภาพการเรียนของนักศึกษา ระหว่างท่ีใช้ชีวิตใน
วิทยาลัยพยาบาลอย่างน้อย 4 ปี จึงเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นท่ีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตพยาบาลต้องให้ความสําคัญกับการ
ออกแบบระบบการเรียน การทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสิ่งแวดล้อม และสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกในชีวิตให้ได้
บัณฑิตท่ีมีความพร้อมท้ังความรู้  มีทักษะเฉพาะทางการพยาบาลและมีชีวิตท่ีเป็นสุข  สอดคล้องกับท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545)  กล่าวว่า “การศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณภาพ ให้เป็นท้ังคนดี และคนเก่ง ชีวิตในการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นช่วงชีวิตท่ีมีความสุขสนุกสนานท่ีสุด เพราะ
นักศึกษาทุกคนอยู่ในวัยท่ีกําลังสดใส มีพลังสมอง พลังใจ พลังกายในการพัฒนา” ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความสุขจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและจะส่งผลให้เกิดพลังในการเรียนและ
ส่งเสริมการทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ในชีวิตท้ังเพ่ือตนเองและสังคมต่อไป 

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับท่ีผ่านมายังไม่มีข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ความสุขของนักศึกษา ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสุขของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1- 4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีความสุขเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิจัย 
            เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
            วัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย 
            1. เพ่ือประเมินระดับความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จําแนกตาม
ระดับชั้นปี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

           ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 1-4 จํานวน 
380 คน  กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน      
95 % ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  191 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย 
ได้กลุ่มตัวอย่าง ชั้นปีท่ี 1 จํานวน 57 คน ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 32 คน ชั้นปีท่ี 3 จํานวน 53 คน และชั้นปีท่ี 4 จํานวน 49 คน 
            เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความสุขของนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงผู้วิจัยพัฒนามาจากแนวคิด  
ของ วริศรา  อัศวศิริโรจน์ (2555)  จํานวน 45 ข้อ ประกอบด้วย 9 ด้านๆ ละ 5 ข้อ ดังน้ี  
  1. ด้านการมีครอบครัวท่ีอบอุ่น    

2. ด้านการเข้าถึงธรรมะและการอยู่ร่วมกัน    
3. ด้านการมีการศึกษาและกิจกรรมท่ีดี   
4. ด้านการมีความภาคภูมิใจในตนเอง  
5. ด้านการมีความปลอดภัยและพฤติกรรมของนักศึกษา 
6. ด้านความม่ันคงในชีวิต  
7. ด้านการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  
8. ด้านการมีท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีดี 
9. ด้านการมีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีดี 

            แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลคะแนน โดยใช้คะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
(Best & Khan, 1998) 
  คะแนนเฉลี่ย   4.50 - 5.00             มีความสุขในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย   3.50 - 4.49             มีความสุขในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย   2.50 - 3.49             มีความสุขในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย   1.50 - 2.49             มีความสุขในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.49             มีความสุขในระดับน้อยท่ีสุด 
     การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

ผู้วิจัยนําแบบสอบถามความสุขของนักศึกษาพยาบาลไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
3 ท่าน ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.93   และนําแบบสอบถามท่ีปรับแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ชั้นปี 1 - 4  ชั้นปีละ  8 คน รวม 32 คน  
แล้วนํามาหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้เท่ากับ 0.87 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองในวันและเวลาท่ีกําหนด โดยก่อนท่ีจะให้กลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการตอบแบบสอบถามแต่ละส่วนให้กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจ ภายหลังท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อนนําไปวิเคราะห์
ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความสุข

ของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA และทดสอบความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe 

จริยธรรมในการวิจัย  
โครงร่างการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ชัยนาท เลขท่ี BCNC-IRB 2-3-2560 จากนั้นผู้วิจัยขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
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โดยชี้แจงเป็นเอกสารเก่ียวกับความเป็นอิสระในการตอบ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิปฏิเสธการให้ความร่วมมือได้และเซ็นใบ
ยินยอมให้ความร่วมมือ สําหรับข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการบ่งชี้กลุ่มตัวอย่างเป็น
รายบุคคลและการนําเสนอผลการวิจยัจะรายงานเป็นภาพรวม 

ผลการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 99.53 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ  29.84 ชั้นปีท่ี 2     
ร้อยละ 16.75 ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 27.75 และชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 25.66 กลุ่มตัวอย่างท้ัง 4 ชั้นปีไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ 
 2. ระดับความสุขของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมท้ัง 4 ชั้นปี อยู่ในระดับมาก (  = 4.39)  พิจารณารายชั้นปี 
พบว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความสุขโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (  = 4.55 ) รองลงมาคือนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 2 
และชั้นปีท่ี 3  มีความสุขโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.35,  4.34 และ 4.32  ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
            3. ผลการเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 - 4 พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางท่ี 2 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่า ความสุขของนักศึกษาพยาบาล
ท่ีมีความแตกต่างกันคือ ชั้นปีท่ี 1 กับชั้นปีท่ี 2,3 และ 4 อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุขของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 - 4   จําแนกเป็นรายด้าน 
               และโดยรวม 
 

ความสุข 
ระดับชั้นป ี

รวมรายชั้นปี 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

  S.D.   S.D   S.D   S.D   S.D ระดับ 
1.ด้านการมี
ครอบครัวที่อบอุ่น    

4.64 0.32 4.35 0.39 4.33 0.45 4.38 0.38 4.43 0.42 มาก 

2.ด้านการเข้าถึง
ธรรมะและการอยู่
ร่วมกัน    

4.53 0.35 4.29 0.36 4.25 0.36 4.27 0.43 4.34 0.49 มาก 

3.ด้านการมี
การศึกษาและ
กิจกรรมท่ีดี   

4.59 0.41 4.37 0.48 4.36 0.34 4.39 0.36 4.43 0.44 มาก 

4.ด้านการมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

4.56 0.42 4.35 0.41 4.36 0.42 4.36 0.38 4.41 0.48 มาก 

5.ด้านการมีความ
ปลอดภัยและ
พฤติกรรมของ
นักศึกษา 

4.55 0.39 4.29 0.49 4.27 0.40 4.31 0.46 4.36 0.50 มาก 

6.ด้านความมั่นคง
ในชีวิต  

4.52 0.42 4.23 0.36 4.20 0.49 4.29 0.33 4.31 0.52 มาก 

7.ด้านการมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี  

4.57 0.39 4.42 0.42 4.41 0.35 4.41 0.30 4.45 0.46 มาก 

8.ด้านการมีที่พัก
อาศัยและ
สภาพแวดล้อมที่ดี 

4.51 0.44 4.34 0.51 4.32 0.41 4.35 0.44 4.38 0.47 มาก 

9.ด้านการมี
ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติที่ดี 

4.51 0.43 4.38 0.46 4.38 0.49 4.40 0.47 4.42 0.39 มาก 

รวมทุกด้าน 4.55 0.41 4.34 0.43 4.32 0.41 4.35 0.39 4.39 0.46 มาก 

.�
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสุขของนักศึกษาพยาบาล  
 

ความสุข df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม   3     34.03 11.34 1.12 .016* 

ภายในกลุ่ม 183  1850.13 10.11   
รวม 186 1884.16    

* p<.05 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี โดยใช้การทดสอบ ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
               (Scheffe Test)  

 

ชั้นปีของนักศึกษา 
ความสุข 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 1  0.22* 0.23* 0.20* 
ชั้นปีที่ 2  0.02 0.03 
ชั้นปีที่ 3   0.05 
ชั้นปีที่ 4   - 

* p<.05 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท โดยรวมท้ัง 4 ชั้นปี อยู่ในระดับมาก  
ท้ังนี้เนื่องจากวิทยาลัยมีการจัดการทรัพยากรแบบรวมบริการประสานภารกิจทุกด้านเพื่อให้นักศึกษามีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
สมดุลท้ังด้านการเรียน การทํากิจกรรม และการใช้ชีวิตในวิทยาลัย ให้มีความเป็นอยู่ท่ีสุขสบายในหอพัก การจัด
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียน การส่งเสริมให้นักศึกษาทํากิจกรรม จึงทําให้
นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีได้รับการดูแลด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท, 2559) 

เม่ือพิจารณาความสุขของนักศึกษาพยาบาลเป็นรายชั้นปี พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีความสุขอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ส่วนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2,3 และ 4  มีความสุขอยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า  นักศึกษาพยาบาล 
ชั้นปีท่ี  1 มีความภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองท่ีสามารถสอบเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยได้ สอดคล้อง
กับท่ีวิจิตรา พูลเพ่ิม และชลลดา พันธุชิน (2552)  พบว่า ความรู้สึกภาคภูมิใจและการท่ีสามารปรับตัวได้ ทําให้นักศึกษา
รู้สึกเป็นสุข ประกอบกับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ยังไม่ต้องปรับตัวด้านการเรียนมากเท่ากับชั้นปีอ่ืนๆ เพราะในชั้นปีท่ี 1 เป็น
การเรียนในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป และหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนท่ียังไม่มี
ปัญหาซับซ้อนเกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยเข้ามาเก่ียวข้อง จึงส่งผลให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความสุขมากกว่าชั้นปี     
อ่ืน ๆ  
 สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี  2,3 และ 4  มีความสุขลดลงมาอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ตั้งแต่
ชั้นปีท่ี 2 เป็นต้นไปมีการเรียนท่ีหนักมากข้ึนและเป็นการเรียนเข้าสู่วิชาชีพท้ังการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง นักศึกษาต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่การทํารายงานกรณีศึกษา 
และกิจกรรมอ่ืนๆ  ตามข้อกําหนดของรายวิชาท่ีเรียน ท้ังยังต้องมีการเตรียมความรู้ของตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในคลินิกได้ ต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย บุคลากรทีมสุขภาพ อาจารย์สอนภาคปฏิบัติ และเพื่อนนักศึกษาท่ีร่วมฝึก
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยด้วยกัน และต้องมีการเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริงมากข้ึน (วิทยาลัยพยาบาล     
บรมราชชนนี ชัยนาท, 2559) สอดคล้องกับท่ีนฤมล จันทร์สุขและเพ็ญศรี รอดพรม (2559)  พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีท่ี 2,3  และ 4 มีจํานวนหน่วยกิตในการเรียนด้านวิชาชีพมากข้ึน  โดยชั้นปีท่ี 2  มีจํานวนหน่วยกิตในการเรียนด้าน
วิชาชีพเท่ากับ 32 หน่วยกิต  ชั้นปีท่ี 3 เท่ากับ 34  หน่วยกิต และชั้นปีท่ี 4 เท่ากับ 17 หน่วยกิต  ส่งผลให้นักศึกษา
พยาบาลต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาและเตรียมความรู้ในการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่วนนักศึกษา
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พยาบาลชั้นปีท่ี 1  ยังไม่มีการเรียนในหมวดวิชาชีพ เป็นการเรียนในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป และหมวดพื้นฐานวิชาชีพ
เท่านั้น จึงส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2,3 และ 4 มีความสุขลดลงมาอยู่ในระดับมาก และยังส่งผลให้นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 3 มีระดับความสุขน้อยกว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีอ่ืนๆ  

2. ผลการเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชั้นปี 1 – 4 พบว่า    
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มพบว่า นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีท่ี 1 มีความสุขแตกต่างจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2,3 และ4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อธิบายได้ว่า 
การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1  มีความแตกต่างจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2,3 และ4 
อย่างชัดเจน โดยชั้นปีท่ี 1 ยังไม่มีการเรียนการสอนท่ีมุ่งสู่วิชาชีพเฉพาะ เป็นเพียงการเรียนในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป
และหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ซ่ึงเป็นการเรียนท่ียังไม่มีปัญหาซับซ้อนและยังไม่มีการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ส่วนการ
เรียนการเรียนการสอนในชั้นปีท่ี 2,3  และ4 เป็นการเรียนการสอนท่ีมุ่งเข้าสู่วิชาชีพ กิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริงท้ังในหอผู้ป่วยและชุมชน เป็นการดูแลบุคคลแบบองค์รวมให้มีสุขภาพดี ทําให้นักศึกษา
ต้องมีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่และต้องใช้เวลาในการทํากิจกรรมต่างๆท่ีได้รับมอบหมายท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติค่อนข้างมาก ส่งผลให้เวลาท่ีใช้ในการพักผ่อนและทํากิจกรรมอ่ืนๆ ลดลง (สถาบันพระบรม  ราชชนก, 2555)  
จึงส่งให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีความสุขสูงกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 2,3 และ 4     

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารและคณาจารย์ท่ีเก่ียวข้องควรนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการหาแนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรมท่ี

เพ่ิมความสุขให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 2,3 และ 4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความสุข
ครอบคลุมทุกด้านมากย่ิงข้ึน 
            2. ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยกระบวนการวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีความสุขในการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล 
2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (cross- sectional study) ควรใช้วิธีการศึกษาแบบระยะยาว  

(longitudinal study) ในนักศึกษารายเดียวกันต้ังแต่ชั้นปี 1, 2,3 และ 4 เพ่ือติดตามพัฒนาการความสุขอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นการนําข้อมูลย้อนกลับไปใช้พัฒนาความสุขของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
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กลไกการบริหารจัดการแหลง่โบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยว 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสรุาษฏร์ธาน ี

Mechanism Management of Archaeological Sites for Tourism of  
Local Administrative Organizations in Surat Thani Province. 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเท่ียวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีทบทวนเอกสาร 
(Document Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวมท้ังหมด 13 รูป/คนในพ้ืนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถานในอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีจํานวน 13 แห่ง และการจัด
สนทนากลุ่มเฉพาะวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ จากการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการสร้าง
กลไกลการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเท่ียว ๓ กลุ่มกลไกบริหารจัดการ กลุ่มท่ี 1 กลไกการบริหาร
จัดการแหล่งโบราณสถาน  และกลุ่มท่ี 3 ซ่ึงจะมีกลไกการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี กลุ่มท่ี 
2 กลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
คําสําคัญ: กลไกการบริหารจัดการ, แหล่งโบราณสถาน, การท่องเท่ียว, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. 

ABSTRACT 

  The purpose of this research was to study the management mechanism of archaeological 
sites for tourism of local administrative organizations in Surat Thani Province.  Qualitative research 
approaches were applied by documentary research and in-depth interviews with 13 monks and 
householders or common people in local government organizations registered as historical sites in 
Chaiya District, including 13 sites, along with group discussion and analysis. According to studies, it has 
been found that local administrative organizations should establish a mechanism for the 
management of historical sites for tourism in three aspects : management mechanisms, mechanisms 
for management of archaeological sites and mechanisms from the public and private sectors in the 
Surat Thani province and mechanism of participation in management. 
Keywords: Management Mechanism, Historical Sites, Tourism, Local Government Organization 
 

บทนํา 

  แหล่งโบราณสถานในจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีจุดท่ีน่าสนใจอย่างมากต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักท่ีสามารถ
นํามาซึ่งรายได้ให้กับประชาชนบางพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย อีกยังสามารถสร้างความภูมิใจให้กับประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน เช่น วัดพระบรมธาตุไชยา พระสวนโมกขพลาราม เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละปีได้มีนักท่องเท่ียวได้มาเยือน มาศึกษาและ
ทํากิจกรรมต่าง ๆในจังหวัดสุราษฏร์ธานีจํานวนมากจนทําให้เศรษฐกิจการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการ
ท่องเที่ยวรอง เช่น การท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งโบราณสถาน เป็นต้น กลับส่งผลต่อรายได้ไปยังประชาชนใน
บางพ้ืนท่ีไม่มากนัก อาจจะเนื่องมาจากการบริหารจัดการการส่งเสริมแหล่งโบราณสถาน ข้อจํากัดทางกฎหมาย 
งบประมาณที่จะเข้าไปบูรณะซ่อมแซม การประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้อาจจะรวมไปถึงองค์ความรู้ ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติต่อ
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แหล่งโบราณสถานเหล่านั้นยังไม่โดดเด่น บางสถานท่ีถูกปล่อยท้ิงไปอย่างน่าเสียดายท่ีเป็นเสมือนสิ่งไร้ค่า บางสถานท่ีถูก
กําหนดด้วยกฎหมายท่ีประชาชนไม่สามารถจะเข้าบริหารจัดการได้ด้วยชุมชน เพราะฉะน้ัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะเป็นองค์กรของรัฐน่าจะมีบทบาทที่สําคัญในการขับเคลื่อนเชิงกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานีอย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดเพราะมีท้ังงบประมาณ ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรของรัฐ และเป็นผู้ชี้นําได้ดีท่ีสุดจึงจะประสบผลสําเร็จได้ 
 การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุเพ่ือการท่องเท่ียวในจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นผล
พวงจากศิลปกรรมหลายแขนงที่ถูกเก็บรักษาและการอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับท้องถ่ินนั้นๆ โดยเฉพาะความรุ่งเรืองของ
อาณาจักรศรีวิชัยท่ีเคยสร้างอารยธรรมไว้มากมาย รวมท้ังการผลิตคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือการดํารงชีวิตจากยุคอดีต
เป็นต้นมา แต่กระนั้นการพัฒนาแหล่งโบราณสถานก็ไม่ได้ง่ายอย่างท่ีผู้คนภายนอกจะเข้าใจยังมีเงื่อนไขท่ีจําเป็นหลาย
ประการต่อการยกระดับการท่องเท่ียวให้กับผู้สนใจหนึ่งในน้ันก็คือ องค์ความรู้ของประชาชนท้ังในด้านกลไกการพัฒนา
แหล่งโบราณสถาน ความรู้ในเรื่องประวัติท้องถ่ิน กฎหมายเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุจึงมี
ความจําเป็นในอันดับต้นๆ ท่ีจะทําให้เกิดความสําเร็จผ่านความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายการท่องเท่ียวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซ่ึงแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี เช่น วัดเขาศรีวิชัย (เขาพระนารายณ์)  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโบราณสถานวัดเขาศรี
วิชัยท่ีค้นพบบริเวณท่ีราบเชิงเขายังปรากฏร่องรอยเนินโบราณสถานและศาสนวัตถุ และท่ีประดิษฐานเทวรูปพระ
นารายณ์ (ท่องเท่ียว ทัวร์ศึกษาธรรมชาติ, 2560) วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซ่ึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปูชนียสถานสําคัญคู่บ้านคู่เมือง วัดถํ้าสิงขร เป็นวัดท่ีเก่าแก่ อยู่ท่ีบ้านถํ้า ตําบลสิงขร 
อําเภอคีรีรัฐนิคม ด้านหลังวัดเป็นถํ้าขนาดใหญ่ ถ้ําขม้ิน พบร่องรอยและอุปกรณ์ต่างๆท่ียังหลงเหลืออยู่ ปัจจุบันเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เป็นถํ้าใหญ่โตมโหฬารท่ีมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และวัดถํ้าคูหา ศาสนสถานในพุทธ
ศาสนาที่สืบเนื่องกันมานับพันปี ในระยะแรกคงเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายานโดยดูจากพระพุทธรูปดินดิบท่ีปั้นประดับ
อยู่บนผนังและเพดานถํ้าด้านบนกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15 
  บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติท่ี
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ขึ้น ซ่ึงมีเนื้อหาสาระในการ
กําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีหลายประการท่ีรัฐดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็สามารถรับผิดชอบในการดําเนินการได้ รวมท้ังกําหนดให้มีการจัดสรรรายได้
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมายตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยดังนั้น แผนและการกําหนดข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ินในการบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน อย่างน้อย 2 กรณี ได้แก่ 1.การจัดการดูแลโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ อาทิ การบํารุงรักษาโบราณสถาน และ2.การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุทําให้เห็นว่า การ
บริหารจัดการแหล่งโบราณสถานจึงมีส่วนท่ีสําคัญ (วุฒิสาร ตันไชย,2560) แต่ท่ีผ่านมาจะเห็นว่าประเด็นปัญหาสําคัญท่ีไม่
เอ้ืออํานวยต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถานและหอจดหมายเหตุ 
น่าจะอยู่ท่ีกรมศิลปากรไม่เชื่อม่ันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้มีประสิทธิภาพเท่ากับท่ีกรมศิลปากรดําเนินการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเองก็ยังไม่มีความพร้อมด้านวิชาการและคนทํางานท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าว (สายันย์       
ไพรชาญจิตร์, 2548) ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยเก่ียวกับปัญหาการจัดการแหล่งโบราณสถานพบ 5 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ 
ขาดการสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาและวิชาการ ขาดการพัฒนาการเข้าถึงแหล่ง ขาดการพัฒนาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของแหล่งธรรมชาติ และมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของจากการทําลายของ
มนุษย์ (นิสา พิมพิเศษ, 2554) จากสิ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงเป็นสิ่งท่ีผู้วิจัยได้ตระหนักในคุณค่าของแหล่งโบราณสถานใน
อําเภอ  ไชยาซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรจํานวน 13 วัด ได้แก่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วัดใน วัดภูเขา
น้อย วัดสมุหนิมิต วัดปาลิไลยก์ วัดใหม่ชลธาร วัดสายสมอ วัดเวียง วัดแก้ว วัดหลง วัดไท วัดจําปา วัดอุบล และยังอีก
หลายแหล่งท่ียังสามารถพัฒนาแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเท่ียวได้ท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี และสามารถนําไปสู่
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การกําหนดกลไกการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจนสามารถสร้างให้เกิดความสําเร็จด้านมูลค่าทางการ
ท่องเท่ียวและรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    เพ่ือศึกษากลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยการศึกษาเอกสาร (Document 
Research)ซ่ึงมีการทบทวนเอกสาร ตํารา หนังสือ บทความวิชาการ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแนวคิดการบริหารจัดการ
แหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเท่ียว อีกท้ังการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงมีท้ังพระสงฆ์และฆราวาสผ่าน
การคัดเลือกแบบเจาะจงได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์ในพื้นท่ี กลุ่มนักผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มนักวิชาการ
สํานักงานวัฒนธรรมและสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี กลุ่มนักวิชาการสายรัฐประศาสนศาสตร์ และ
กลุ่มหน่วยงานการท่องเที่ยวรวมท้ังหมด 13 รูป/คน และยืนยันข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ท่ีเป็นพระนักพัฒนาสังคมในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกลุ่มนักประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการวัฒนธรรมและนักวิชาการ      
รัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มภาคีเอกชนเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จํานวน 1 ท่าน รวมท้ังหมด 7 รูป/คน
ในพ้ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนท่ีเป็นแหล่ง
โบราณสถานในอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีจํานวน 13 แห่ง ได้แก่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วัดใน วัดภูเขา
น้อย วัดสมุหนิมิต วัดปาลิไลยก์ วัดใหม่ชลธาร วัดสายสมอ วัดเวียง วัดแก้ว วัดหลง วัดไท วัดจําปา วัดอุบลโดยผู้วิจัยใช้
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2559 –ตุลาคม 2560 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี 1. การศึกษาเอกสาร และ 2.การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลมีท้ังพระสงฆ์และฆราวาส จํานวน 13 รูป/คน โดยได้กําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อ
ดังต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์องค์ความรู้เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ กลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือ
การท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญด้วย
การวิเคราะห์ กลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฏร์ธานีโดยใช้การวิเคราะห์แบบการจําแนก การจัดข้อมูล และการบรรยายความจากเน้ือหาตามกรอบวัตถุประสงค์ 
3. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณาความที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนท่ีสรุปผลการวิจัย และ    
4. การสรุปผลการวิจัยเป็นการตรวจสอบให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 

ผลการวิจัย  

  กลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพ่ือการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
สุราษฏร์ธานี พบว่า  
 1. กลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน 
  การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาจะประกอบไปด้วย 2 ลักษณะใหญ่ๆ  ได้แก่ 
โบราณสถานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนแล้วอยู่ภายในวัดใดวัดหนึ่งท่ีมีประชาชนอยู่ดูแลของวัดซ่ึงเป็นสิทธ์ิของเจ้าอาวาส หากข้ึน
ทะเบียนแล้วสามารถกระทําได้ตามขอบเขตที่กําหนด ซ่ึงหากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม และบูรณะสิ่งใดสิ่งสิ่ง

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 346 |



 
 

 

หนึ่งจะต้องทําหนังสือแจ้งไปยังกรมศิลปากรให้ทราบ และจะต้องมีเอกสารยืนยันการกระทําได้จากกรมศิลปากรด้วย และ
ลักษณะท่ี 2 แหล่งโบราณสถานท่ีไม่ได้อยู่ในวัดใดวัดหนึ่งจะเป็นความรับผิดชอบดูแลโดยตรงจากกรมศิลปากร 
 2. กลไกอํานาจหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  การบริหารจัดการท่ีจะขับเคลื่อนภาคการท่องเท่ียวเชิงโบราณสถานจะต้องมอบมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
โดยตรงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตัวแหล่งโบราณสถาน ซ่ึงต้องมีการแบ่งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบให้
ชัดเจนมากท่ีสุด โดยพื้นท่ีมีรอยต่อทับเขตของโบราณสถานหรือมีเขตพ้ืนท่ีเชื่อมถึงกันจะต้องทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วยจึงจะทําให้การพัฒนาแหล่งโบราณสถานไปสู่การท่องเท่ียวได้อย่างดีท่ีสุด 
 3. กลไกการดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน 
  การดูแลรักษาโบราณสถานในจังหวัดสุราษฏร์ธานีก็มีส่วนท่ีสําคัญอย่างมากซ่ึงหลายฝ่ายก็วิตกกังวลไปตามๆ 
กัน เพราะการไม่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาในฐานะคนในพื้นท่ีหรือองค์กรในพ้ืนท่ีท่ีมีความกลัวเรื่องกฎหมายจึง
กลายเป็นเร่ืองของการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับโบราณสถาน ซ่ึงแม้ว่าจะอยู่ในพ้ืนท่ีของตนเองก็ตาม หากมองไปที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแม้ว่าจะมีบทบาทหลักของการช่วยดูแลโบราณสถานในปัจจุบัน แต่สภาพท่ีเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการ
ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น รวมท้ังการสํารวจตรวจสอบสภาพและการปรับปรุงบริเวณท่ีสามารถ
กระทําได้ส่วนหนึ่งเพ่ือให้เกิดความสวยงาม เหมาะสมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายฝ่ายบ้านเมืองและการ
ตอบสนองต่อนโยบายการท่องเท่ียวภายในประเทศ  
  4. กลไกบทบาทของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  
  สํานักงานวัฒนธรรมก็เฉกเช่นกันบทบาทหน้าท่ีก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแม้แต่น้อยซ่ึงทํา
หน้าท่ีเป็นหูเป็นตาให้กับกรมศิลปากรส่งต่อข้อมูลท่ีมองเห็นว่าจุดนี้เกิดการชํารุดทรุดโทรมจะต้องรีบแก้ไขโดยด่วน  หรือ
เม่ือมีการบุกรุกโบราณสถานข้ึนมาก็ต้องรีบแจ้งไปยังกรมศิลปากรทันที หรือโบราณสถานถูกทําลายบางส่วน หรือปัญหา
การเสื่อมโทรมของโบราณสถานทางด้านสํานักงานมีหน้าท่ีในการส่งข้อมูลท้ังหมดไปยังกรมศิลปากรเพียงเท่านั้น ไม่มีสิทธ์ิ
ท่ีเข้าไปดําเนินการใดๆท้ังสิ้นหรือแม้กระท่ังเจ้าอาวาสท่ีอยู่ภายในวัดก็ตามย่อมไม่สิทธ์ิกระทําการใดๆอย่างเด็ดขาดหาก
เข้าไปกระทําการต่อเติม ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก็เท่ากับว่า กระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองอาจจะถูก
จับกุมโดยทันที 
  5. กลไกงบประมาณ 
 ข้อจํากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบมหาดไทยในส่วนของการสนับสนุนวัดไม่ว่าจะเป็นการ
อุดหนุน การดูแลวัดไม่สามารถกระทําได้โดยตรง ทําให้เป็นอุปสรรคหลักจึงเป็นวิธีการบริหารจัดการวัดเรื่องของ
พระพุทธศาสนาท่ีจะส่งเสริมความรู้เรื่องศิลปะ วัฒนธรรม แหล่งโบราณสถาน แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดก็ตามเพราะฉะนั้น การจะปรับเปลี่ยนหรือบูรณะไม่สามารถกระทําได้ แต่อย่างไรก็ตามการมีแผนงบประมาณ
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและรอบบริเวณตัวรอบๆโบราณสถานนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัด
งบประมาณเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลการท่องเท่ียวได้อย่างต่อเนื่อง 
 6. กลไกการประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถาน 
  การประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานมีการทํางานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นซ่ึงสามารถกระทําได้ดีในระดับหนึ่ง เพราะจะผนวกไปด้วยโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมประจําปีแต่กระนั้น
การกระทําบางจะต้องแจ้งไปยังกรมศิลปากรให้ทราบหากเก่ียวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีนั้นๆ การประชาสัมพันธ์ท่ีจะประสบผลสําเร็จได้ก็ด้วยมีระบบการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิง
รุกและครบวงจรที่เรียกว่า แผนประสัมพันธ์และมิใช่ทําอยู่เฉพาะหน่วยเดียว จะต้องขยายแผนการสร้างภาคีเครือข่ายไป
ยังหน่วยงานท่ีใกล้เคียงให้สามารถเป็นตัวแทนเพ่ือการประสัมพันธ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีนั้นๆ เช่น 
ท่องเท่ียวจังหวัดสุราษฏร์ธานี วัดท่ีมีโบราณสถาน หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ เป็นต้น ซ่ึงเม่ือได้เครือข่ายจะทําให้การขยาย
ฐานข้อมูลไปไกลมากย่ิง เช่น การลงเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ รวมท้ังแผนการจัดโครงการพัฒนามัคคุเทศน์น้อย
เพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถานให้ครบวงจรมากย่ิงข้ึน แต่กระนั้น สิ่งท่ีควรตระหนักก็คือ ความร่วมมือขอภาค
ราชการท่ีปฏิบัติวันจันทร์-วันศุกร์ทําให้บางจุดไม่สามารถจะบูรณาการเชิงการท่องเที่ยวได้สําเร็จ เช่น แหล่งโบราณสถาน
ทําให้นักท่องเท่ียวมาเยือนได้ตลอดท้ังปีแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของพิพิธพันธ์ไม่สามารถจะรองรับได้ตลอดเวลาทํา
พลาดโอกาสในการศึกษาและทัศนะสิ่งท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยแหล่งโบราณสถาน ซ่ึง ณ จุดนี้ทางด้านองค์กรปกครองส่วน

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 347 |



 
 

 

ท้องถ่ิน วัด และกรมศิลปากร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจจะต้องพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันเพราะฉะน้ัน แผน
ประชาสัมพันธ์อาจจะจัดไว้หลาย ๆ แผนทั้งแผน A ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดบทบาทหน้าท่ี แผน B   
การจัดการระบบการสื่อสาร ระเบียบปฏิบัติภายในแหล่งโบราณสถาน แผน C งบประมาณ แผน D มัคคุเทศก์น้อย และ
แผนอ่ืนๆ ท่ีมีความเกี่ยวกับข้อกับการท่องเท่ียวแหล่งโบราณสถานให้มากท่ีสุด 
 7. กลไกการสร้างความเป็นเจ้าของร่วม 
  ประชาชนมีความรู้สึกว่าแหล่งโบราณสถานซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐท่ีไม่สามารถจะเข้าไปก้าวก่ายใดๆ 
จึงทําให้ประชาชนที่ต้องการรายได้บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งโบราณสถานทําให้ความผูกพันระหว่างประชาชนกับแหล่ง
โบราณสถานไม่เป็นไปเพื่อการรักษาหรือรู้สึกหวงแหงนมากนักจึงเป็นท่ีมาของการขาดความรู้ และมาส่วนร่วมในเร่ืองของ
การดูแลรักษาหรือจิตสํานึกร่วมว่าตนเองก็เป็นเจ้าแหล่งโบราณสถาน สําหรับองค์กรของวัดก็เฉกเช่นเดียวกันบางครั้งก็
เกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าท่ีใดๆที่จะต้องดูแล หรือรักษาเพราะเกรงกลัวต่อความผิดการละเมิดทางกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะรู้
ว่าสิ่งเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของการครอบครองของวัดแต่การไม่อํานาจใดๆ ในการบูรณะ ซ่อมแซมจึงปล่อยปะละเลยใน
การรักษาเช่นเดียวกัน ทางด้านสํานักพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะมีหน้าท่ีในสอดส่อง และเก็บข้อมูลเพื่อรายงานไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวแต่ก็อยู่ขอบเขตท่ีจํากัดทางด้านงบประมาณท่ีไม่มากนักทําให้การดูแลย่อมไม่ท่ัวถึง อีกท้ังกําลังบุคลากร
มีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนของแหล่งโบราณสถานท่ีมากมายในจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
  8. กลไกการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
  กิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับแหล่งโบราณสถานจะมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนน้ัน แม้ว่าจะมี
กระแสความรู้สึกท่ีอ่อนแอไปบ้างแต่ก็ยังทําให้ประชาชนบางส่วนยังคงยึดถือปฏิบัติกันโดยไม่ขาดสายแต่ด้วยปัจจัยหลาย
ส่วนทําให้วิถีชีวิตท่ีปฏิบัติต่อแหล่งโบราณสถานเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับแหล่ง
โบราณสถานมีอิทธิพลลดน้อยถอยลงไป ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบดูแลบริบทชุมชน ต่างก็มีความรู้สึก
ต่อแหล่งโบราณสถานด้วยความสํานึกบุญคุณของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างสิ่งท่ีค่าไว้ให้อย่างยาวนาน  
 9. กลไกสร้างองค์ความรู้ของประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  อารยธรรมศรีวิชัยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนอําเภอไชยาท่ีพยายามรักษา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
หลายๆ อย่างให้ดํารงอยู่ต่อไป แต่กระนั้น สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปทําให้ประชาชนไม่เข้าถึงข้อมูลทางอารยธรรมดังเช่น
อดีตท่ีผ่านมา แต่ก็มีความพยายามท่ีจะรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณีในบางพ้ืนท่ีของอําเภอไชยาอยู่โดยการริเริ่มขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผนวกกับองค์กรของวัดต่างก็ให้ความสําคัญอย่างมากแต่ด้วยลําพังขององค์กรวัดเพียงองค์กรก็ยากท่ี
พลิกฟ้ืนวัฒนธรรมเก่าๆ ได้จึงจะต้องอาศัยหน่วยงานของอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าช่วยในการขับเคลื่อนไปสู่
การจัดการในรูปแบบสมัยใหม่โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ท่ีเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานให้มากย่ิงข้ึน  
  จากการสนทนากลุ่มเฉพาะและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการระดับชาติทําให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลท้ัง 9 กลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สามารถจัดกลุ่มออกได้เพียง 3 กลไก ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน ซ่ึงจะมี กลไกด้าน
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กลไกงบประมาณ กลไกการดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน กลไกการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถาน กลุ่มท่ี 2 กลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซ่ึงจะมีกลไกความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ   และกลไกการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวร่วมกัน และกลุ่มท่ี 3 ซ่ึงจะมีกลไกการมีส่วนร่วมจาก
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี รวมท้ังกลไกการสร้างองค์ความรู้ของประชาชนและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

  จากการศึกษาศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทําให้เห็นถึงอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อ
กฎหมายการจัดการแหล่งโบราณสถาน และจากการสัมภาษณ์บุคคลจํานวน 13 รูป/คนซ่ึงพบ 9 ประเด็นท่ีสําคัญ
เกี่ยวข้องกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเตรียมแผนงานและกลไกหลายประการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือรองรับการสร้าง
แหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่น แผนจัดแบ่งอํานาจหน้าท่ี แผนการดูแลรักษา แผนเชื่อมโยง
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หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ แผนงบประมาณ แผนการประชาสัมพันธ์ แผนสร้างความเป็นเจ้าของร่วม แผนกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว และแผนสร้างองค์ความรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา (2555 : 33) วิจัยเรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก พบว่า การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออกจําเป็นจะต้องมีการวางแผนชุมชน
ท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังและสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร ดอกบุญนาค 
และฐาปกรณ์ ทองคํานุช (2556) พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเท่ียวนั้น คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านของการจัดการด้านสถานที ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมท้ัง
ในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ 
  การท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยการมุ่งเป้าหมายไปท่ีพ้ืนท่ีอําเภอไชยาทํา
ให้พบว่า การสร้างกลไกลการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเท่ียวประกอบด้วย 9 กลไก ได้แก่ 1. กลไก
การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน 2. กลไกด้านอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  3. กลไกการดูแลรักษา
แหล่งโบราณสถาน 4. กลไกบทบาทของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 5. กลไกงบประมาณ 6. กลไกการประชาสัมพันธ์แหล่ง
โบราณสถาน 7. กลไกการสร้างความเป็นเจ้าของร่วม 8. กลไกการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว และ 9. กลไกการสร้างองค์
ความรู้ของประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเตรียม
ร่างแผนหลายประการเพื่อรองรับการสร้างแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในขอบเขตบริบทท่ี
อํานาจหน้าท่ีและบทบาทจะกําหนดให้สามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะการกําหนดรูปแบบของการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณี
เก่าๆท่ีบรรพบุรุษสืบทอดกันมาให้สามารถแปรสภาพมาเป็นการท่องเท่ียวสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวพร้อมกับสามารถ
ยกระดับกิจกรรมไปสู่ความเป็นมืออาชีพเชิงการท่องเที่ยวในอําเภอไชยาที่หลากหลาย รวมท้ังสามารถตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวในระดับจังหวัด นอกจากนี้กระบวนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเท่ียวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีสิ่งท่ีจะขาดมิได้ กล่าวคือ การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานผ่านความร่วมมืออย่าง
เต็มท่ี จัดทําเขตอํานาจหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา และการดูแลรักษาแหล่งโบราณสถานร่วมกับ
การประสานบทบาทของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆให้เข้ามาช่วยในทุกด้านท้ังด้านงบประมาณ และด้านการประชาสัมพันธ์
แหล่งโบราณสถาน และการสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของร่วมของหน่วยงานนั้นๆ เพราะฉะน้ัน ข้อเสนอแนะการ
วิจัยควรมีการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอะไรเป็นท่ีดึงดูดใจท่ีนอกเหนือการจัดพลิกประวัติศาสตร์ของ
แหล่งโบราณสถานให้มีคุณค่าและเสริมความเชื่อต่อพิธีกรรมต่าง ๆ อันหมายถึง การก่อกําเนิดกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง มีเอกลักษณ์สําหรับชุมชนเมืองไชยาที่ผ่านอารายธรรมศรีวิชัยอันเป็นแหล่งก่อกําเนินสรรพ
วิชาการต่าง ๆ เช่น มวยไชยา พระบรมธาตุไชยา เจดีย์วัดแก้ว อนุสรณ์สถานเจ้าเมืองไชยา เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมและแหล่ง
โบราณสถานเหล่านี้จะเริ่มต้นด้วยการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือ
การสัมผัส และซึมซับความเป็นตัวตนของลูกหลานเมืองไชยา 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาชื่อของหมู่บ้านเรียกว่า “ภูมินาม” ของ
หมู่บ้านในเขต พ้ืนท่ี 3 ตําบลของอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาประวัติและความเป็นมาของ
ภูมินามชื่อหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ของอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ, 2) เพ่ือรวบรวม และจําแนกหมวดหมู่ท่ีมาของภูมินาม
ชื่อหมู่บ้าน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนประชาชน จํานวน 46 หมู่บ้าน จาก 3 ตําบล ได้แก่ 
ตําบลนาเสียว จํานวน 12 หมู่บ้าน ตําบลนาฝาย จํานวน 19 หมู่บ้าน และตําบลบ้านเล่า จํานวน 15 หมู่บ้าน จํานวน 
230 คน ซ่ึงคัดเลือกชาวบ้านท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ท่ีอพยพย้ายถ่ินเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีมาของชื่อหมู่บ้านได้ ผลการวิจัย พบว่าภูมินามของหมู่บ้านเขตพื้นท่ี 3 ตําบลใน
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีแหล่งท่ีมาจําแนกตามหมวดหมู่ของท่ีมาได้ 5 ลักษณะ ซ่ึงเรียงลําดับตามสาเหตุท่ีพบมาก
ท่ีสุด ได้แก่  

1) ภูมิศาสตร์ ได้แก ่ลักษณะภูมิประเทศ 
2) ชื่อพันธ์ุไม้ 
3) การแบ่งการปกครองแล้วต้ังชื่อใหม่  
4) ประวัติศาสตร์ของชุมชน เรื่องเล่า และตํานานของชุมชน  
5) ชื่อพันธ์ุสัตว์  

ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าภูมินามของแต่ละหมู่บ้านเกิดจากสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัยได้
ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของหมู่บ้านตามบริบทของชุมชนและใช้เรียกขานเป็นภูมินาม
ในท้องถ่ินของตนเอง 
คําสําคัญ: ภูมินาม, หมู่บ้าน, ชื่อหมู่บ้าน 
  

ABSTRACT 
 

 The researcher interest to study the name of the village called "landscape the name" of the 
village from 3 Tambons in Mueang District, Chaiyaphum Province is intended to 1) collect data and 
history about the landscape behalf of the village in the area 3 Tambons in Mueang District, 
Chaiyaphum Province, 2) use as the source of information history, local and conservation. The study 
used an interview with village leaders and villagers from 46 villages in 3 Tambons including 19 villages 
of Tambon Na Fai, 12 villages of Tambon Na Siao, and 15 villages of the sample consisted of 230 
people, 5 people for each village, and elderly people with 60 years of age or above, who were 
immigrants of the village for 20 years or above. The results showed that the landscape behalf of the 
villages in 3 Tambons, Chaiyaphum Province, with the source of the name village 5 characteristics 
sorted by the cause of the most common:  
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1) geography and the environment. 
2) name of the tree or plant. 
3) divide and rename by division of the administration. 
4) the history of community narratives, legendary stories of the community. 
5) the name of the animal.  

The names reflected what the landscape behalf of each village according to the 
environment and the way of life of the people in each period. The story of the context of the 
community and used to refer to as a landscape behalf of their own community  
Keywords: Landscape the Name, Village, Name Village 
 

บทนํา 
 
  “ภูมินาม” (Place Name) แปลโดยรูปศัพท์ว่า “ชื่อสถานท่ี” ภูมินาม หรือ ชื่อเรียกสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีปรากฏ
บนพ้ืนท่ีท่ัวไปนั้น เป็นการกําหนดความแตกต่างเบื้องต้นทางพ้ืนท่ีอย่างหนึ่งของมนุษย์เพ่ือใช้เรียกสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง
มักได้มาจากสิ่งแวดล้อมของสถานท่ีนั้น ๆ กันยา จันทรวรชาต (2541 : คํานํา) ได้ให้ความหมายของภูมินามซ่ึงสอดคล้อง
กับไพฑูรย์ ปิยะปกรณ์ (2542 : 1) ท่ีกล่าวว่า “ภูมินามศึกษา” ให้ประโยชน์ในด้านความรู้เกี่ยวกับความหมายของชื่อ
สถานท่ีต่าง ๆ เพราะคําท่ีประกอบกันเป็นชื่อของสถานท่ีแต่ละคําล้วนมีความหมายในตัวของมันเอง เม่ือนําคําเหล่านี้มา
รวมกันเป็นชื่อก็ก่อให้เกิดความหมายของชื่อนั้น ๆ ขึ้น นอกจากจะให้ความรู้ในด้านความหมายของช่ือแล้ว ภูมินามศึกษา
ยังให้ประโยชน์ในด้านการทราบประวัติความเป็นมาของชื่อสถานท่ีต่าง ๆ ว่าชื่อนั้น ๆ มีมาต้ังแต่สมัยใด ตั้งข้ึนในโอกาสใด 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไร 
 การศึกษาเก่ียวกับภูมินามของหมู่บ้านนับว่ามีความสําคัญอย่างมากเพราะช่วยให้เข้าใจลักษณะด้านต่าง ๆ ของ
ท้องถ่ิน เนื่องจากภูมินามของหมู่บ้านสามารถแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพเป็นต้นว่าภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พรรณ
พืช และพรรณสัตว์ รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินนั้นได้ เช่น สภาพสังคมความเชื่อ ค่านิยม และการประกอบอาชีพ 
เป็นต้น ดังท่ี อิงอร สุพันธุ์วณิชย์ (2543 : 108) กล่าวไว้ว่า “การต้ังชื่อหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอในจังหวัดต่าง ๆ 
น่าสนใจมาก เพราะการต้ังชื่อสะท้อนให้เห็นความเชื่อและสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี บางแห่งจะเป็นชื่อ
คนซ่ึงอาจจะเป็นคนสําคัญของหมู่บ้านคนท่ีมาต้ังรกรากเป็นคนแรก ชื่อต้นไม้ ชื่อสัตว์ บาง โคก ดอน เนิน มาบ ฯลฯ”  
 “ภูมินาม” (Toponym) หมายถึง การศึกษาชื่อของสถานที่จัดเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ท่ีว่าด้วยการศึกษา
เกี่ยวกับชื่อของสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในภาษา (Onomastics) ส่วนมากภูมินามมักมุ่งเน้นการศึกษาประวัติความเป็นมาและ
ความสําคัญของชื่อเรียกสถานท่ีนั้น ๆ หรือไม่ก็มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความสนใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าของถ่ินฐานท่ีอยู่ ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมของท้องถ่ินตน (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2543 : 51)  และ
ยังแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไว้ว่า “หมู่บ้าน” เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณ อาณาเขต ชุมชน
เดียวกัน ซ่ึงอาจจะเป็นญาติพ่ีน้องสายเลือดเดียวกันหรือไม่ใช่ก็ได้ “ชื่อหมู่บ้าน” จึงนับว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน คน
ท่ีอาศัยอยู่มากท่ีสุด เนื่องจากเป็นชื่อท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ท่ีอาศัยอยู่ในสถานท่ีเดียวกันได้ตกลงกัน เป็น
ชื่อท่ีมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับท่ีมา ลักษณะความหมายของชื่อหมู่บ้านนั้น ๆ การศึกษาช่ือของสถานท่ีจัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของศาสตร์ท่ีว่าด้วยการศึกษาเก่ียวกับชื่อของสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในภาษา ส่วนมากภูมินามมักมุ่งเน้นการศึกษา ประวัติความ
เป็นมาและความสําคัญของชื่อเรียกสถานท่ีนั้น ๆ หรือไม่ก็มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือให้ประชาชน ในท้องถ่ินเกิดความสนใจ
และตระหนักถึงคุณค่าของถิ่นฐานท่ีอยู่ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินตน ท้ังนี้ชื่อของสถานท่ีท่ีนํามา
ศึกษาได้นั้นมีหลายประเภท เช่น ชื่อหมู่บ้าน ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ํา และชื่อถนนหนทางต่างๆ เป็นต้น สอดคล้องกับ
กันยา จันทรวรชาต (2548 : บทนํา) ท่ีกล่าวว่า “ชื่อหมู่บ้าน” เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ท้องถ่ินที่สะท้อนภูมิปัญญา
ทางภาษาสะท้อนให้เห็นการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกันแต่ละท้องถ่ิน สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมระหว่างภาษากับสภาพแวดล้อม
ทําให้ทราบลักษณะการตั้งถ่ินฐานตลอดจนแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีและ
วัฒนธรรมของคนในท้องถ่ินนั้น เพราะภาษาที่ใช้ในการต้ังชื่อหมู่บ้าน ส่วนใหญ่กําหนดข้ึนโดยคนในท้องถิ่น ดังนั้น
การศึกษาเก่ียวกับชื่อหมู่บ้านจึงนับว่ามีความสําคัญในการช่วยให้เข้าใจลักษณะต่าง ๆ ของท้องถ่ินเนื่องจากภูมินามของ
หมู่บ้านสามารถแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พรรณพืช และพรรณสัตว์ เป็นต้น 
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ตลอดจนสภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนั้นได้ เช่น วิถีการดําเนินชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม อาชีพ และ
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
 จากความสําคัญของประวัติท้องถิ่นท่ีปรากฏ ได้มีผู้วิจัยเกี่ยวกับการต้ังชื่อหมู่บ้านและสถานท่ีไว้ เช่น ไพฑูรย์ ปิ
ยะปกรณ์ (2542 : 49–60) ศึกษาเร่ือง ภูมินามการตั้งถ่ินฐานหมู่บ้านชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วิเคราะห์
รูปแบบทางภูมิศาสตร์ของนามท่ัวไป, เสน่หา บุณยรักษ์ และทิพย์สุดา นัยทรัพย์ (2542) วิจัยเร่ือง ภูมินามจังหวัด
พิษณุโลก, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง (2547) วิจัยเร่ืองชื่อหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย : กาญจนบุรีนครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร, วรรณา นาวิกมูล และคณะ (2547) วิจัยเร่ืองชื่อ
บ้านนามเมืองจังหวัดตรัง, มาโนช ดินลานสกุล (2552) วิจัยเรื่อง ชื่อบ้านนามเมือง: เร่ืองเล่าชีวิตคน และชุมชนลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา, มานิตย์ โศกค้อ (2556) ศึกษาตํานานการสร้างเมืองอุบล : ภูมิปัญญาทางภาษากับการสร้างอัตลักษณ์
ของชาวอุบลราชธานี เป็นต้น 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาชื่อของหมู่บ้าน ซ่ึงผู้วิจัยใช้คําเรียกว่า “ภูมินาม” ของหมู่บ้านเขตพ้ืนท่ี 3 
ตําบล ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิด้วยเหตุผลหลาย ประการ ได้แก่ ประการแรกตําบลนาฝายเป็นพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิต้ังอยู่ หมู่บ้านท่ีอยู่ในตําบลนี้เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยทําให้กลายเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ประการต่อมาผู้วิจัยเป็นคนชัยภูมิโดยกําเนิด เกิดท่ีบ้านนาเสียว ตําบลนาเสียวจังหวัดชัยภูมิ จึงอยากจะสืบ
สานและอนุรักษ์ความเป็นมาของชื่อบ้านท้องถ่ิน และในพ้ืนท่ีตําบลนาเสียวมีแหล่งมรดกทางศาสนา วัฒนธรรม ได้แก่ ภู
พระ ภูแฝด เป็นต้น ซ่ึงสถานท่ีเหล่านี้มีความสําคัญด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม หมู่บ้านท่ีอยู่
โดยรอบมีความเก่าแก่อยู่ ผู้คนท่ีอาศัยอยู่เดิมเป็นคนพ้ืนถ่ินต่อมามีการโยกย้ายเข้ามาเพ่ิมเติม อาศัยอยู่รวมกันมีการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซ่ึงลักษณะต่างๆ ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นผ่านทางชื่อบ้าน 
ภูมินามของหมู่บ้านท้ังส้ิน นอกจากนี้ท้ังตําบลนาฝาย และตําบลนาเสียว มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับตําบลบ้านเล่า ซึงเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะศึกษาชื่อ
บ้าน ภูมินามของหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ของจังหวัดชัยภูมิ ท้ังในแง่ของประวัติความเป็นมาของภูมินามชื่อหมู่บ้าน เพ่ือ
จะได้เข้าใจถึงลักษณะทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม ของจังหวัดชัยภูมิอย่างลึกซ้ึงย่ิงข้ึน อีกท้ังยังสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับชุมชนได้และอาจขยายเป็นศูนย์กลางของข้อมูลท้องถ่ินศึกษา
สืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ท่ีมาของภูมินาม ชื่อหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ของอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 2. เพ่ือรวบรวม และจําแนกหมวดหมู่ท่ีมาของภูมินาม ชื่อหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ของอําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การดําเนินการวิจัยเร่ือง “ชื่อบ้านภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดชัยภูมิ เขตพื้นท่ีตําบลนาฝาย ตําบลนาเสียว 
และตําบลบ้านเล่า อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงข้อมูลมี
ลักษณะเชิงพรรณนา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านใน 3 ตําบล 
ได้แก ่ตําบลนาฝาย, ตําบลนาเสียว และตําบลบ้านเล่า  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชาการท่ีใช้ในการวิจัย คือชาวบ้านท่ีกําเนิดในหมู่บ้านในตําบลนาเสียว ตําบลนาฝาย และตําบลบ้านเล่า 
เป็นผู้ท่ีเกิด โต ในแต่ละหมู่บ้าน มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ท่ีอพยพย้ายถ่ินเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือ
เป็นปราชญ์ชาวบ้านท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีมาของชื่อหมู่บ้าน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชาวบ้านท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ท่ีอพยพย้ายถ่ินเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านไม่
น้อยกว่า 20 ปี หรือเป็นปราชญ์ชาวบ้านท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีมาของชื่อหมู่บ้านในตําบลนาฝาย ตําบลนาเสียว และตําบล
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บ้านเล่า อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูลชื่อหมู่บ้าน ท่ีปรากฏในทําเนียบท้องท่ีของอําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ รวมจํานวน 46 ชื่อหมู่บ้าน โดยการกําหนดโควตาหมู่บ้านละ 5 คน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 230 คน  
 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการสอบถาม  สัมภาษณ์  การสังเกตการณ์  ประชาชนภายในชุมชนบ้านท้ัง 3 ตําบล 
ของอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ตําบลนาเสียว ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ตําบลนาฝาย ประกอบ ด้วย 19 หมู่บ้าน 
และตําบลบ้านเล่า ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน รวม 46 หมู่บ้าน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับ 

ประวัติความเป็นมาของภูมินามหมู่บ้าน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
       ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ส่วนท่ี 2 ข้อมูลภูมินาม 

       1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
       2. ผู้ให้ข้อมูลทราบ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยวิธีใด 
       3. รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีมาของข้อมูล 
       4. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ิมเติมพิเศษบางประการ 

       ส่วนท่ี 3 บันทึกเพ่ิมเติมจากผู้สัมภาษณ์ 
  2. สมุดบันทึกใช้บันทึกการพูดคุยซักถามและสังเกตในรายละเอียดตามกรอบแนวคิด 
  3. กล้องถ่ายภาพ  

4. แถบบันทึกเสียง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมาของภูมินาม ชื่อหมู่บ้านใน 3 ตําบล อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูล และ
นําเสนอผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ วิเคราะห์ท่ีมา ลักษณะท่ีมาของช่ือ โดยอิง
จากข้อมูลประวัติความเป็นมา และท่ีมาของชื่อหมู่บ้านท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกข้อมูล และนํามาจัดหมวดหมู่ท่ีมาของ
ภูมินามชื่อหมู่บ้าน 
 

ผลการวิจัย 
 
 1. การศึกษาประวัติและความเป็นมาของภูมินามชื่อหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ของอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
พบว่า ท่ีมาของชื่อหมู่บ้านท้ังหมด 46 หมู่บ้าน พบมากที่สุดคือ การตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้ รองลงมาเป็นการต้ังชื่อตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ ได้แก่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, การแบ่งการปกครองของทางราชการแล้วต้ังชื่อใหม่ ประวัติศาสตร์, 
ประวัติศาสตร์ของชุมชน เรื่องเล่า และตํานานของชุมชน และชื่อพันธ์ุสัตว์ ตามลําดับ  

2. การรวบรวม และจําแนกหมวดหมู่ท่ีมาของภูมินามชื่อหมู่บ้าน โดยภูมินามของหมู่บ้านเขตพ้ืนท่ี 3 ตําบล ใน
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีท่ีมาของชื่อหมู่บ้าน ซ่ึงจําแนกหมวดหมู่ และเรียงตามลักษณะเด่นท่ีพบมากท่ีสุดตามลําดับ 
ดังน้ี 
  2.1 หมู่บ้านท่ีมีท่ีมาของชื่อหมู่บ้านจากพันธุ์ไม้ เช่น ต้นไทร ต้นเสียว ต้นเพกา ต้นมะเกลือ ต้นมะม่วง 
ต้นประดู่ เป็นต้น เนื่องจากหมู่บ้านเหล่านี้มีท่ีตั้งอยู่ติดลําน้ํา ลําห้วย หนองน้ํา ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ ทําให้พันธ์ไม้ หรือ
ต้นไม้เหล่านี้ขึ้นหนาแน่นอันเป็นจุดเด่น หรือเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินไปจึงได้นํามาต้ังเป็นชื่อหมู่บ้าน เช่น บ้านนาเสียว บ้าน
กุดขม้ิน บ้านช่อระกา บ้านม่วง บ้านโพธิ์ บ้านหนองหญ้าปล้อง เป็นต้น 
  2.2 หมู่บ้านท่ีมีท่ีมาของชื่อหมู่บ้านจากภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมบริเวณท่ีตั้งของหมู่บ้าน เช่น นา 
โนน ดอน ห้วย เป็นต้น เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมของแต่ละท่ีมีลักษณะเด่น จึงนํามาต้ังเป็นชื่อหมู่บ้าน 
เช่น บ้านห้วยซัน บ้านนาฝาย บ้านซับรวงไทร บ้านนาสีนวล บ้านกุดสรวง เป็นต้น 
  2.3 หมู่บ้านท่ีมีท่ีมาของชื่อหมู่บ้านจากลักษณะของการแบ่งการปกครองแล้วต้ังชื่อใหม่ พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นหมู่บ้านด้ังเดิมท่ีขยายขนาดจากชุมชนเล็กกลายเป็นชุมชนใหญ่ เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดสรรงบประมาณจากทาง
ราชการ จึงได้แยกหมู่บ้านเพื่อสะดวกต่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ แต่ยังคงมี
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บางส่วนของชื่อหมู่บ้านเดิมปนอยู่ด้วย เช่น บ้านโพธิ์น้อย บ้านโพธิ์เจริญ ซ่ึงแยกมาจากบ้านโพธิ์ หรือเปล่ียนชื่อหมู่บ้าน
ใหม่ เช่น บ้านพลังแยกมาจากบ้านม่วง บ้านโนนสะอาดแยกมาจากบ้านเล่า เป็นต้น  
  2.4 ชื่อมีท่ีมาจากลักษณะของประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า ตํานานของชุมชน เกิดจากวิถีการดําเนินชีวิต
จนกลายเป็นท่ีรู้จัก เล่ากันปากต่อปาก เช่น บ้านนาไก่เซาท่ีเป็นสถานท่ีพักค้างแรมของกองคาราวานนายฮ้อย บ้านเล่า
ท่ีมาจากการเล่าปากต่อปากของผู้คนว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ บ้านโนนพระคํามาจากพ้ืนท่ีท่ีเป็นเนินสูงและมีการขุด
ค้นพบพระพุทธรูปสมัยเก่าหล่อด้วยทองคําจึงถูกเรียกขานกันต่อมาจนเป็นท่ีรู้จัก 
  2.5 หมู่บ้านท่ีมีท่ีมาของชื่อหมู่บ้านจากชื่อของพันธุ์สัตว์เนื่องจากลักษณะสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของบางหมู่บ้านอยู่ติดแม่น้ํา หรือหนองน้ําขนาดใหญ่ และมีสัตว์อาศัยอยู่ชุกชุมตามธรรมชาติ เช่น บ้านหนอง
นกเขาน้อย ซ่ึงต้ังอยู่ติดกับหนองนํ้า และมีนกเขาอาศัยอยู่มากจึงนํามาเรียกพ้ืนท่ีนี้ว่าเป็นหนองนํ้าท่ีมีนกเขาอาศัยอยู่ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยภูมินามของหมู่บ้านเขตพ้ืนท่ี 3 ตําบลในอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า มีแหล่งท่ีมาของชื่อ
หมู่บ้าน 5 ลักษณะ ซ่ึงเรียงลําดับตามสาเหตุท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ 1) ภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ, 2) ชื่อพันธ์ุไม้, 3) 
การแบ่งการปกครองแล้วต้ังชื่อใหม่, 4) ประวัติศาสตร์ของชุมชน เร่ืองเล่า ตํานานของชุมชน และ 5) ชื่อพันธ์ุสัตว์ ซ่ึง
สะท้อนให้เห็นว่าภูมินามของแต่ละหมู่บ้านเกิดจากสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัยได้ถ่ายทอดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของหมู่บ้านตามบริบทของชุมชนและใช้เรียกขานเป็นภูมินามในท้องถ่ินของ
ตนเอง อภิปรายการวิจัย ดังน้ี 
 1. การศึกษาประวัติและความเป็นมาของภูมินามชื่อหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ของอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
พบว่า ท่ีมาของชื่อหมู่บ้านท้ังหมด 46 หมู่บ้าน พบมากท่ีสุดคือ การต้ังชื่อตามพันธ์ุไม้ รองลงมาเป็นการต้ังชื่อตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การแบ่งการปกครองของทางราชการแล้วต้ังชื่อใหม่ ประวัติศาสตร์เร่ืองเล่า
ตํานานของชุมชน และชื่อพันธ์ุสัตว์ ตามลําดับ สรุปได้ว่า  
 หมู่บ้านท่ีตั้งชื่อตามพันธ์ุไม้ เนื่องจากบริเวณนั้นมีพันธ์ไม้ชนิดนั้นขึ้นอยู่มาก หรือเป็นพันธ์ไม้ท่ีมีลักษณะเด่น 
พิเศษ ก็จะนํามาต้ังชื่อหมู่บ้าน 
 หมู่บ้านท่ีตั้งชื่อตามภูมิศาสตร์ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์บริเวณน้ันมีลักษณะเด่น พิเศษไม่เหมือนกับท่ีอ่ืน จึง
นํามาต้ังชื่อหมู่บ้าน 

หมู่บ้านท่ีตั้งชื่อตามการแบ่งการปกครองของทางราชการแล้วต้ังชื่อใหม่ ประวัติศาสตร์ เนื่องจากการแบ่งเขต
การปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุหลักคือการขยายตัวของชุมชน เม่ือชุมชนมีขนาดจํานวนประชากรมากข้ึน การปกครอง 
สาธารณูประโภค จากระบบของภาครัฐไม่ครอบคลุม จึงทําให้มีการแยกหมู่บ้าน เพ่ือให้ง่าย และสะดวกต่อระบบการ
จัดการภาครัฐ มีการตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นใหม่เพ่ือกันความสับสน 

หมู่บ้านท่ีตั้งชื่อตามประวัติศาสตร์ของชุมชน เร่ืองเล่า และตํานานของชุมชน เนื่องจากชุมชนนั้นมีเหตุการณ์
สําคัญเกิดข้ึน ต่อมาเป็นการเล่าแบบมุขปาฐะ คือ เล่าแบบปากต่อปาก จนกลายมาเป็นประวัติศาสตร์ ตํานาน หรือท่ีมา
ของชื่อหมู่บ้านนั้น ๆ  

หมู่บ้านท่ีตั้งชื่อตามพันธ์ุสัตว์ เนื่องจากพื้นท่ีนี้มีความเกี่ยวพันกับสัตว์ชนิดนั้น อาจเป็นบริเวณท่ีมีสัตว์ชนิดนั้น
อยู่ชุม 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ชื่อหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่น ชื่อหมู่บ้านเกิดจากคนในท้องถ่ินเป็นผู้
ตั้งชื่อโดยการนําลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ี อันได้แก่ลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น มาต้ังเป็นชื่อหมู่บ้าน จากการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่มาต้ังถ่ินฐานรกรากตาม สภาพ
ภูมิประเทศท่ีเอ้ือแก่การประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากทํานาทําไรก็จะประกอบอาชีพ
เสริมได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ทําการประมงพ้ืนบ้าน หรือปลูกพืชเสริม ดังนั้นจึงมีการกําหนดสัญลักษณ์เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน คือ 
“ชื่อหมู่บ้าน หรือ ชื่อชุมชน” เพ่ือบ่งบอกหรือกําหนดแหล่งท่ีอยู่ในการรับรู้ร่วมกัน ได้แก่การตั้งชื่อตามต้นไม้ การต้ังชื่อ
ตามสภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การตั้งชื่อตามประวัติศาสตร์บอกเล่าตํานานของท้องถ่ิน การต้ังชื่อ
ตามเหตุการณ์แรกตั้งหมู่บ้าน การต้ังชื่อตามบุคคลสําคัญ การต้ังชื่อตามสัตว์ การต้ัง ชื่อตามการประกอบอาชีพการต้ังชื่อ
เพ่ือความเป็นสิริมงคล และการต้ังชื่อตามสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น ตั้งตามหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านท่ีตั้งชื่อว่า “โนน” บ่งบอก
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ภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้านว่าอยู่บนเนินสูง บ้านท่ีตั้งชื่อว่า “หนอง หรือ “ห้วย” บ่งบอกภูมิประเทศท่ีตั้งของหมู่บ้านว่า
อยู่ใกล้แหล่งน้ํา  บ้านท่ีตั้งชื่อว่า “นา” บ่งบอกภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้านว่าเป็นทุ่งโล่ง เหมาะแก่การทํานา สอดคล้อง
กับอภิญญา ทอดสนิท (2558) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับภูมินามของตําบลปูยู พบว่าภูมินามสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เลือกตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อมธรรมชาติตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ และการประกอบอาชีพของชาวปูยู รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ธรรมชาติ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าผู้คนใน
ชุมชนเกิดความรู้ และความภาคภูมิใจในท้องถ่ินตนเอง 
 นอกจากนี้จากการที่ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีพบว่าส่วนใหญ่ภูมินาม ชื่อหมู่บ้านเป็นการรวมลักษณะเด่น 2 
ประเภทเข้าด้วยกัน ดังนี้ 
  ลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม กับพรรณไม้ เช่น บ้านนาเสียว มาจากพื้นท่ีตั้งเป็นทุ่งนาโล่งกว้าง 
และมีต้นเสียวข้ึนหนาแน่น บ้านโนนเหลี่ยม มาจากบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเป็นเนินสูงเป็นท่ีดอน มีต้นไม้พ้ืนถ่ิน ผลเป็นเหลี่ยม 
เมล็ดทาน ได้ขึ้นหนาแน่น บ้านโนนมะเกลือ มาจากบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นเนินสูงเป็นท่ีดอน มีต้นมะเกลือข้ึนหนาแน่น บ้าน
ซับรวงไทร มาจากคําว่า “ซับ” ท่ีหมายถึงตานํ้าใต้ดินจากภูเขา และมีต้นไทรขนาดใหญ่หลายคนโอบข้ึนบริเวณกลาง
หมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเป็นหนองน้ํามีความอุดมสมบูรณ์ และมีหญ้าปล้อง หญ้าชนิดหนึ่งข้ึน
หนาแน่นล้ายกกชอบขึ้นริมน้ํา  
  จากการเก็บข้อมูล พบว่าชื่อหมู่บ้านท่ีมาจากชื่อพันธุ์ไม้ ปัจจุบันยังปรากฏพืชพันธ์ุไม้ดังกล่าว แต่บาง
พันธ์ุไม้ เช่น ต้นเสียว อันเป็นท่ีมาของชื่อหมู่บ้านนาเสียว เหลือเพียงต้นเดียว คือ บริเวณด้านหน้าของวัดยางนาเสียว 
บ้านนาเสียว หมู่ท่ี 2 ซ่ึงในระยะเวลาอันใกล้อาจจะไม่มีต้นเสียวปรากฏให้เห็น เนื่องจากได้สูญพันธ์ุไม่มีพืชเหล่านั้น จะ
เหลือเพียงชื่อตามคําบอกเล่าเท่านั้น ซ่ึงควรจะมีการอนุรักษ์พันธ์ไม้พ้ืนถิ่นไว้ให้คงอยู่คู่กับชุมชน 
  ลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม กับชื่อพันธ์ุสัตว์  เช่น บ้านหนองนกเขาน้อย บริเวณพื้นท่ีท่ีเป็น
หนองน้ํามีความอุดมสมบูรณ์ และมีนกเขา (น้อย) พันธ์พ้ืนเมืองอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก 
  ลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม กับเร่ืองเล่า ตํานาน หรือประวัติศาสตร์ชุมชน เช่น บ้านกุดสรวง 
มาจาก พ้ืนท่ีท่ีตั้งหมู่บ้านเป็นจุดสิ้นสุด หรือจุดสุดท้ายไม่สามารถไปต่อได้ (ทางตัน) ผนวกกับเรื่องเล่า ตํานานความเชื่อว่า
พ้ืนท่ีนี้เป็นเหมือนสรวงสวรรค์ บ้านโนนพระคํา บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเป็นเนินสูงและมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปสมัยเก่าหล่อด้วย
ทองคํา สอดคล้องกับมาโนช ดินลานสกุล (2552) ท่ีกล่าวไว้ว่า วิถีชีวิตผู้คน และชุมชนมีความสัมพันธ์อยู่กับความเชื่อ
แบบด้ังเดิม 
 จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ภูมินามชื่อหมู่บ้านของแต่ละท่ีเกิดจากภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ อันได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ แหล่งน้ํา พืชพันธ์ุไม้ ตลอดจนสัตว์ท่ีพบมากในท้องถ่ินเนื่องจากลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน บางหมู่บ้านเป็นทุ่งนาโล่งกว้าง บางแห่งเป็นป่ารก และบาง
แห่งอยู่ติดแม่น้ํา หรือหนองน้ําขนาดใหญ่ มีพรรณไม้ท่ีเป็นลักษณะเด่นเฉพาะจํานวนมาก และมีสัตว์อาศัยอยู่ชุกชุม หรือ
เรื่องเล่าตํานาน ประวัติศาสตร์ของชุมชน วิถีการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งของท่ีมาของชื่อหมู่บ้าน 
ดังนั้นการต้ังหมู่บ้านต่างๆ ส่วนใหญ่ พบว่าชาวบ้านจะต้ังชื่อข้ึนเองตามความสะดวกโดยสังเกตจากลักษณะโดดเด่นทาง
ภูมิศาสตร์ แหล่งน้ํา พืชพันธ์ุไม้ขึ้นในบริเวณนั้น ๆ หรือสัตว์ต่าง ๆ ท่ีอาศัยอยู่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วเรียกสืบ
ต่อกันมา การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมา ท่ีมาของ ภูมินามชื่อหมู่บ้านใน 3 ตําบล เขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ พบว่าชื่อหมู่บ้านมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับภูมินิเวศประวัติศาสตร์และสิ่งอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่มีความเป็นมาเกี่ยวข้อง
กับภูมินิเวศท่ีเป็นชื่อพืชในพ้ืนท่ี กล่าวคือต้ังตามลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ เช่น นา โนน ห้วย หนอง ป่า ไร่ฯลฯ  หรือ 
พืชพันธ์ไม้ท่ีขึ้นอยู่ในบริเวณท่ีตั้งของหมู่บ้าน ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับงานของ บุญยงค์ เกศเทศ (2548 : บทนํา) ท่ีกล่าวว่า
ชื่อหมู่บ้าน หรือภาษาภูมินามมักจะเป็นคําเรียกชื่อทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ การทํามาหากิน ลักษณะธรรมชาติ
สิ่งก่อสร้าง ท่ีตั้ง ทิศทาง ชื่อพืช ชื่อสัตว์ความเชื่อหรือ ค่านิยมแล้วนํามาต้ังเป็นชื่อบ้านนามเมืองเนื่องจากเป็นท่ีประจักษ์
แก่สายตาและสามารถเข้าใจรับรู้ร่วมกัน อีกท้ังยังสัมพันธ์กับงานวิจัยของโอฬาร รัตนภักดี (2556 : บทนํา) ท่ีศึกษาพบว่า
ภูมินาม หมู่บ้านสามารถสะท้อนถึงธรรมชาติท่ีหลากหลายโดยแบ่งได้เป็นสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และพรรณพืช
พรรณสัตว์ รวมไปถึงปรากฏร่องรอยของประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของจังหวัดลําปางในภูมินามหมู่บ้าน ท้ังท่ีเกี่ยวกับเรื่องราว
หรือเหตุการณ์สําคัญ บุคคลสําคัญ กลุ่มชนหรือชาติพันธุ์ สถานท่ีสําคัญตําแหน่งท่ีตั้งและขนาดของชุมชน อีกท้ังวัตถุ หรือ
สิ่งของสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ของท้องถ่ินด้วย นอกจากนี้ภูมินามหมู่บ้านยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดลําปาง ประกอบด้วยตํานานและนิทานพ้ืนบ้าน วิถีชีวิต ความเชื่อและค่านิยม และจากการศึกษายัง
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พบว่าต่อมาเพ่ือหมู่บ้านขยายขนาดใหญ่ขึ้น มีจํานวนประชากรอาศัยอยู่มากข้ึน เพ่ือความสะดวกต่อการจัดการในส่วน
ของรัฐ จึงได้มีการแยกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านยังคงใช้ชื่อเดิม บางแห่งมีการเพ่ิมคํา บางแห่งต้ังชื่อหมู่บ้านใหม่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของพรรณศิริ แจ่มอรุณ และคณะ (2558 : บทนํา) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อคลอง และชื่อบ้านในเขตอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีพบว่าส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามสภาพแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ ตั้งชื่อตามบุคคล 
และตามความเชื่อของคนในท้องถ่ิน และยังพบว่าปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของชื่อคลองและชื่อบ้านมีสาเหตุหนึ่งมาจาก
จากภาครัฐซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของท้องถ่ินด้วย คือเปลี่ยนไปตามตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้ชื่อถนนและ
คลองบางสายสอดคล้องกับประวัติศาสตร์และบุคคลสําคัญท่ีมีส่วนสร้างความเจริญให้แก่จังหวัด และเป็นอนุสรณ์ และ 
เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านเหล่านั้น นอกจากนี้จากการศึกษาของ ไพพรรณ อินทนิล (2542 : 147) พบว่าชื่อของ
สถานท่ีต่าง ๆ มีความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษยชาติ เนื่องจากชื่อสถานท่ีเหล่านั้นมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและ วัฒนธรรม จึงเป็นหลักฐานประการหนึ่งท่ีบ่งบอก
ความเป็นมาของท้องถ่ินต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นถ้าอยากจะรู้เร่ืองราวประวัติศาสตร์ท้องถ่ินใดท้องถ่ินหนึ่ง จึง
จําเป็นต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยชื่อสถานท่ีของ ท้องถ่ินนั้น ๆ ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างลึกซ้ึงและกว้างขวาง ตัวอย่างภูมินามของ
หมู่บ้านท่ีแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน เช่น หมู่บ้าน “ท่าพลับพลา” ใน ตําบลพานทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี เป็นหลักฐานแสดงว่าแต่เดิมในหมู่บ้านนี้เป็นท่ีตั้งพลับพลาท่ีพักของเจ้านาย หรือขุนนางท่ีเดินทางมาตรวจราชการ
ตามหัวเมือง เนื่องจากบริเวณนี้ มีเส้นทางคมนาคม ทางนํ้าท่ีสะดวกมาแต่โบราณ เป็นต้น อีกท้ังยังสอดคล้องกับศันสนีย์ 
วีระศิลป์ชัย (2546 : 2) ท่ีศึกษาเชิงประวัติของชื่อสถานท่ีต่าง ๆ พบว่า มีการต้ังชื่อตามนามของผู้บริจาคทรัพย์เพ่ือก่อน
สร้าง หรือเป็นนามของเจ้าของท่ีดิน หรือต้ังชื่อเพ่ือเป็นเกียรติแก่บุคคล ตั้งชื่อตามลักษณะรูปพรรณสัณฐานของสถานท่ี 
ตั้งชื่อตามชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ตั้งชื่อตามสถานท่ีสําคัญในบริเวณนั้น ตั้งชื่อตามเหตุการณ์สําคัญและต้ังชื่อตาม
อาชีพของคนในชุมชน 
 ภูมินามชื่อหมู่บ้านสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งถ่ินฐานสภาพแวดล้อมธรรมชาติตลอดจน
ลักษณะภูมิประเทศ และการประกอบอาชีพของชาวบ้าน จากภูมิประเทศ พืช พันธ์ุไม้ พันธุ์สัตว์ และวิถีชีวิตของคนในแต่
ละยุคสมัยได้ถ่ายทอดมาเป็นคําบอกกล่าวเป็นเร่ืองเล่าขานเป็นท่ีลายลักษณ์อักษรบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของ
หมู่บ้านตามบริบทของชุมชน และใช้เรียกขานเป็นภูมินามในท้องถ่ินของตนเอง แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านใน
การตั้งชื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ แสดงให้เห็นถึงวิถีการพึ่งพาวิถีการดําเนินชีวิตระหว่างธรรมชาติกับคนท่ีมีความ
เกี่ยวเนื่อง และผูกพันกันเสมอมา ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า จากภูมินามของแต่ละหมู่บ้าน ท่ีมาจากจากภูมิประเทศท่ีเป็น
จุดเด่นด้านสภาพแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัยได้ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรบอกเล่าเรื่องราวความ
เป็นมาของหมู่บ้านตามบริบทของชุมชนและใช้เรียกขานเป็นภูมินามในท้องถ่ินของตนเอง นอกจากนี้ผลการศึกษาทําให้
ชาวบ้านเกิดความรู้ และความภาคภูมิใจในท้องถ่ินตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ควรจัดทําบันทึกประวัติของชื่อบ้านในแต่ละตําบลท่ัวท้ังจังหวัดให้ครบถ้วน เพราะนอกจากรู้ความหมายท่ีมา
ของชื่อแล้วยังเป็นการรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไปในอดีต เช่น เร่ืองเล่าในท้องถิ่น พันธ์ุไม้พ้ืนถ่ินของแต่ละพ้ืนท่ีแต่ละ
หมู่บ้าน เพ่ือเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถ่ินท่ีบันทึกจากคําบอกเล่าของคนในท้องถ่ิน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเอกสารโบราณ เร่ือง พระนิพพานสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปริวรรต
เอกสารโบราณ เรื่อง พระนิพพานสูตร รวมท้ังเพ่ือศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบการประพันธ์ การใช้คําและการใช้โวหาร
ภาพพจน์ท่ีปรากฏในเอกสารโบราณ เรื่องพระนิพพานสูตร จากการวิจัยพบว่า ในหอสมุดแห่งชาติพบเรื่อง พระนิพพาน
สูตรท้ังหมด 7 เล่ม เม่ือตรวจสอบเนื้อหาและคําประพันธ์แล้วสามารถแบ่งออกเป็น 2 สํานวน ได้แก่ พระนิพพานสูตร 
ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1 และพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียนสํานวนท่ี 2 จากการปริวรรตพบว่าพระนิพพานสูตร ฉบับ
ตัวเขียน สํานวนท่ี 1 ประกอบด้วยเอกสารโบราณ 2 เล่ม มีเนื้อหาเร่ิมตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และเสด็จไปเทศนาโปรด
สัตว์ ณ เมืองต่างๆ จนถึงตอนท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าและฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระ
นิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 มีเอกสารท้ังหมด 5 เล่ม พบว่ามีเนื้อหาและรูปแบบคําประพันธ์เหมือนกัน แต่
เอกสารเลขที่ 351 มีเนื้อหาครบสมบูรณ์ท่ีสุด ส่วนเอกสารฉบับอ่ืนนั้นมีการชํารุดบ้างเล็กน้อย มีเนื้อหาโดยย่อต้ังแต่
เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าแสดงปัจฉิมโอวาทจนถึงเหตุการณ์ตอนการรําพึงของพระพุทธมารดาท่ีทราบข่าวการเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน เม่ือปริวรรตเอกสารโบราณ เร่ืองพระนิพพานสูตร พบว่าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1 มี
เนื้อหายาวและสมบูรณ์ท่ีสุด มีการเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ส่วนพระ
นิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 เล่าเพียงเหตุการณ์ 3 เดือนสุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขับธปรินิพพาน 
ดังนั้นจึงทําให้ขนาดเล่มของพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนที่ 1 มีจํานวนหน้าท่ีมากกว่าพระนิพพานสูตร ฉบับ
ตัวเขียน สํานวนท่ี 2 

การใช้คําและการใช้โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1 มีการเล่นเสียง
สัมผัสของการใช้คํา จากการศึกษาพบ 3 ประเภท ได้แก่ การเล่นสัมผัสพยัญชนะ, การเล่นสัมผัสสระ และการเล่นเสียง
วรรณยุกต์ การปรุงแต่งคํา จากการศึกษาพบ 2 ประเภท ได้แก่ การซํ้าคําและการสรรคํา การใช้ภาพพจน์ พบ 4 ประเภท 
ได้แก่ อุปมา อติพจน์ บุคลาธิษฐาน และอุปลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการใช้โวหาร 3 ประเภท ได้แก่ บรรยายโวหาร 
พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร ส่วนการใช้คําและการใช้โวหารท่ีปรากฏในพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 
มีน้อยกว่าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1 เพราะมีเนื้อหาเขียนแทรกไว้รวมกับเอกสารโบราณเรื่องอ่ืน จาก
การวิจัยพบว่าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 มีการเล่นเสียงสัมผัส พบการเล่นเสียงวรรณยุกต์อย่างเดียว
เท่านั้น การใช้ภาพพจน์ มี 3 ประเภท ได้แก่ อุปมา บุคลาธิษฐาน และนามนัย สุดท้ายพบการใช้โวหารมี 3 ประเภท 
ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร  
คําสําคัญ: พระนิพพานสูตร, โวหารภาพพจน์ 

ABSTRACT 

 This research is an ancient paper study on the Phanibbanasutta purpose to transform the 
ancient script of the Phanibbanasutta and to study the content style of writing: The use of words and 
the use of figure of speech in the Phanibbanasutta.The research found that, in the National Library of 
Thailand found all 7 Phanibbanasutta, when examining the content and verse, it coued be divided 
into two expressions: the Phanibbanasutta, the idiom and the Phanibbanasutta. The second edition of 
the translator appeared that the Phanibbanasutta of the first manuscript consisted of two ancient 
texts, from the Buddha's enlightenment, to the sermon, the preaching of the beasts in the cities and 
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the burning of the Buddha's relics.  Celebration of the relics of the Phanibbanasutta of the second 
edition of the document contains 5 documents that had the same content and form. But Document 
351 had the most complete content, other parts were slightly damaged. The content was quite brief 
from the moment of the Buddha displayed a period of obedience to the muse of the Buddha, the 
news of the death of the Buddha.  When transcribing ancient documents Phanibbanasutta, it was 
found that the Phanibbanasutta 1 had the longest and most completely content.  The history of 
Buddhism from the Buddha enlightenment to the death of the Buddha. The Phanibbanasutta, written 
2 idioms, just 3 months before the expiration of the drive to extinction. Thus, the size of the Book of 
Phanibbanasutta idiom 1 had more numbers than the Phanibbanasutta idiom 2.  
 The use of words and the use of expressions in the Phanibbanasutta.  The idiom 1 had a 
touchy tone of the word. There were 3 types of study: touch, consonant touch and tonal play word 
processing. There were two types of studies: repetition and spelling using imagery. There were four 
types of figure: metaphors, hyperbolic, hyperbolic and metaphors. There was also the use of rhetoric 
to visualize the three types of rhetoric, namely, rhetoric, depiction, rhetoric, and sermon. The imagery 
that appeared in the Phanibbanasutta, the idiom 2 was less than the idiom 1 because the content 
had been inserted in conjunction with other ancient documents. The research found that the 
Phanibbanasutta 2 rhyme played a touch to create a visual. By playing only tonal only, there were 
three types of visualization for visualization:  metaphors, personalities, and nouns for the use of 
rhetoric for visualization.  Finally, there were three types of stylistic use:  narrative, epithetical and 
stylistic.   
Keywords: Phranibbannasutta, Figure of Speech 

บทนํา  

วรรณคดีเป็นศิลปะท่ีมุ่งความงามความไพเราะ และความบันเทิงใจเป็นสําคัญ บางครั้งกวีนําเร่ืองราวทางศาสนา
มาแต่งเป็นวรรณคดี เพ่ือเป็นเรื่องบันเทิงทางธรรม เพราะศาสนาเป็นเครื่องกล่อมจิตใจมนุษย์และ (สนิท ชุมหิรัมย์,2547: 
50) ฉะนั้นกวีไทยจึงนําเอาพุทธศาสนากับวรรณคดีมาประสมประสานกันได้อย่างกลมกลืนงดงาม ท้ังท่ีถ้ามองอย่างผิวเผิน
จะเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีขัดกันอย่างไม่น่าจะสอดคล้องกันได้เลย แต่ด้วยเหตุท่ีกวีมองเห็นจุดประสงค์ อันลึกซ้ึงของพุทธศาสนา
และวรรณคดี ซ่ึงมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน คือต้องการกล่อมเกลาจิตใจของบุคคลให้ดีขึ้น ให้งดงามขึ้นและให้ประณีต
ละเอียดลออมากย่ิงข้ึน จนถึงหลุดพ้นจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองท้ังปวงออกจากจิตใจ  

เม่ือคร้ังพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงบําเพ็ญพุทธกิจในฐานะเป็นพระบรมศาสดาเป็นเวลา 45 พรรษา 
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแว่นแคว้นต่างๆ อย่างม่ันคง พรรษาสุดท้ายทรงจําพรรษา ณ เวฬุวคาม เมืองเวสาลี ใน
ระหว่างพรรษานี้ได้เกิดอาการทรงประชวรอย่างแรงกล้ามีทุกขเวทนาใกล้ปรินิพพาน ต่อมาเม่ือมารเข้ามากราบทูล
อาราธนาให้ปรินิพพาน พระองค์มีสติสัมปชัญญะตัดสินพระทัยปลงพระชนมายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ กําหนดวันท่ีจะ
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน (พระศรีวิสุทธิโกศล (กิตติวัฒน์ พลวัน), 2546: 8) เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานจุด
ประกายให้กวีได้ประพันธ์วรรณกรรมต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสามัคคีเภทคําฉันท์ พระนิพพานโสตร และพระ
นิพพานสูตร ซ่ึงกวีได้นําส่วนหนึ่งหรือเหตุการณ์เกือบท้ังหมดจากมหาปรินิพพานสูตรท่ีปรากฏในพระสุตตันตปิฎก       
ทีฆนิกาย มหาวรรค (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2552: 260) มาเขียนเป็นคําฉันท์บ้าง กลอนสวดบ้าง หรือ
นิทานชาดกบ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เพลิดเพลินกับทํานองการอ่านหรือการสวด 

พระนิพพานสูตรเป็นวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อคนไทยพอสมควร กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะ
ปรินิพพานจนถึงเหตุการณ์ตอนมัลลกษัตริย์ถวายพระเพลิงบรมศพ นอกจากน้ีกวียังได้สอดแทรกวัฒนธรรมของไทย พระ
นิพพานสูตรยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดคือผู้แต่ง (พระมหาปุ่น ชมภูพระ, 2555 : 14) เหมือนวรรณคดีไทยหลายเร่ือง เช่น 
สุภาษิตพระร่วง ตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ลิลิตพระลอ เป็นต้น เนื่องจากพระนิพพานสูตรนั้นเป็นวรรณกรรมโบราณท่ี
ปรากฏในสมุดไทย และยังไม่ได้มีการตีพิมพ์ออกมาสู่สาธารณะ รวมท้ังเร่ืองนี้เป็นวรรณกรรมโบราณท่ีเป็นเหมือนบันทึก
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สังคมไทยในอดีต ฉะนั้นผู้วิจัยจึงต้องการปริวรรตเอกสารโบราณ เรื่องพระนิพพานสูตร เพ่ือศึกษาค้นคว้าเนื้อหา การใช้
คําและการใช้โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในเรื่องนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือปริวรรตเอกสารโบราณ เรื่อง พระนิพพานสูตร 
2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการประพันธ์ในเอกสารโบราณเร่ืองพระนิพพานสูตร 
3. เพ่ือวิเคราะห์การใช้คําและการใช้โวหารภาพพจน์ 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ โดยวิธีคัดลอกข้อมูลจากเอกสารโบราณ เรื่องพระนิพพานสูตรท่ี
เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติ จํานวน 7 เล่ม ได้แก่ 

 1.1 นิพพานสูตร เล่ม 2 เอกสารเลขที่ 266 ประเภท สด มัดท่ี 32 
 1.2 นิพพานสูตร เล่ม 1 เอกสารเลขที่ 267 ประเภท สด มัดท่ี 32 
 1.3 พระเจ้าเข้าสู่พระนีพาน เอกสารเลขท่ี 349 ประเภท สข มัดท่ี 42 
 1.4 พระเจ้าเข้านิพพาน เอกสารเลขท่ี 350 ประเภท สข มัดท่ี 42 
 1.5 พระเจ้าเข้าสู่นิพพาน เอกสารเลขท่ี 351 ประเภท สข มัดท่ี 42 
 1.6 พระเจ้าเข้านิพพาน เอกสารเลขท่ี 352 ประเภท สข มัดท่ี 42 
 1.7 พระเจ้านิพภาร เอกสารเลขท่ี 353 ประเภท สข มัดท่ี 42 
2. ปริวรรตอักษรไทยโบราณโดยคงอักขรวิธีไว้ตามต้นฉบับเดิมและจัดรูปแบบลักษณะคําประพันธ์ให้ตรงกับ

รูปแบบฉันทลักษณ์ปัจจุบัน 
 3. ศึกษาวิเคราะห์การใช้คําและการใช้โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในเอกสารโบราณ เรื่องพระนิพพานสูตร 

    3.1 การเล่นเสียงสัมผัส  
    3.2 การปรุงแต่งคํา 
    3.3 การใช้ภาพพจน์ 
    3.4 การใช้โวหาร  

4. ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารโบราณหรือด้านภาษาไทยและวรรณคดีอ่านตรวจสอบงานวิจัยแล้วนํามาแก้ไข 
สรุปข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการค้นคว้า แล้วเรียบเรียงเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าเอกสารโบราณ เร่ืองพระนิพพานสูตรในหอสมุดแห่งชาติเป็นระยะเวลา 1 ปี พบเอกสาร
โบราณท่ีเป็นสมุดไทยหลายเล่ม ผู้วิจัยคัดลอกและตรวจสอบเน้ือหาเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าบางเล่มนั้นไม่ใช่พระ
นิพพานสูตร แต่เป็นพระนิพพานโสตร ซ่ึงเป็นวรรณกรรมภาคใต้ ผู้วิจัยจึงได้คัดออกแล้วเลือกนํามาศึกษาเพียง 7 เล่ม
เท่านั้น 

1. การปริวรรตเอกสารโบราณ เรื่องพระนิพพานสูตร 
จากการวิจัยพบเอกสารโบราณเรื่อง พระนิพพานสูตรท้ัง 7 เล่ม ซ่ึงเก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติ จากการอ่าน

เนื้อหาและความต่อเนื่องสามารถแบ่งได้ 2 สํานวน ได้แก่ 
1.1 การปริวรรตพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1  
จากการวิจัยพบว่าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1 ประกอบด้วยเอกสารสมุดไทย 2 เล่ม คือ 

นิพพานสูตร เล่ม 2 เอกสารเลขท่ี 266 ประเภท สด มัดท่ี 32 และนิพพานสูตร เล่ม 1 เอกสารเลขท่ี 267 ประเภท สด 
มัดท่ี 32  

จากการศึกษาพบว่า พระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1 เริ่มต้นจากพระนิพพานสูตร เล่ม 1 ซ่ึงเอกสาร
โบราณเล่มนี้เขียนไว้ว่า “นิพพานสูตร เล่ม 1” เป็นสมบัติของหอสมุดแห่งชาติ เป็นหนังสือสมุดไทยดํา เขียนด้วย
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อักษรไทย เนื้อความเป็นภาษาไทย เส้นหรดาล ม.ป.ป. เลขท่ี 267 มีจํานวน 147 หน้า จัดอยู่ในหมวดวรรณคดี (เอกสาร
เลขท่ี 267: 1) มีเนื้อหาโดยสังเขปต้ังแต่ตอนพระพุทธเจ้าผจญมารแล้วตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่ีควงไม้โพธ์ิ แล้ว
เสด็จจําพรรษาท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เพ่ือจะไปโปรดปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 จนถึงตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสุทัสสน
สูตร  

ส่วนพระนิพพานสูตร เล่ม 2 มีข้อความเขียนไว้ในเอกสารโบราณว่า “นิพพานสูตร เล่ม 2” เป็นสมบัติของ
หอสมุดแห่งชาติ เป็นหนังสือสมุดไทยดํา เขียนด้วยอักษรไทย เนื้อความเป็นภาษาไทย เส้นหรดาล ม.ป.ป. เลขท่ี 266 มี
จํานวน 156 หน้า จัดอยู่ในหมวดวรรณคดี (เอกสารเลขท่ี 266: 1) จากการวิจัยพบว่าพระนิพพานสูตร เล่ม 2 ซ่ึงเป็นเล่ม
ท่ีมีเนื้อความต่อเนื่องจากพระนิพพานสูตร เล่ม 1 กล่าวถึงตอนท่ีพระอานนท์เถระกําลังเข้าไปแจ้งข่าวการปรินิพพานแก่
เจ้ามัลลกษัตริย์ท้ังหลาย จนถึงตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ตอนท้ายของเอกสารโบราณกวีระบุวันท่ี
เขียนเสร็จดังความว่า  

เสร็จเร่ืองพระนฤพานะ  สูตรสารสังเขปความ   
ตั้งต่อพยายาม    จึ่งได้ลุได้แล้วลงฯ   
ใช้เชื้อปรีชาฉลาด    นรชาติอภิพงษ 
สามารถจํานงจง    จิตรเพ่ือภักดีดีฯ    
เสร็จพุทธศักราช    ลิลาศล่วงสองพันมี   
สี่ร้อยกับแปดปี    กับหกเดือนสบิเจดวันฯ 
ฉลูสัปตศกเดือน (15)   สิบสองข้ึนสี่ค่ําวัน   
จันทร์กาลประจุบัน    ภอจบบทท่ีบรรยายฯ 

(เอกสารเลขท่ี 266:144) 

จากเน้ือความข้างต้นเขียนไว้ว่าพระนิพพานสูตรเขียนจบเม่ือวันท่ี 17 เดือนหก พ.ศ. 2408 จากนั้นกวีได้ตั้ง
ความปรารถนาว่าขอให้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตกาล ถ้าบารมียังไม่ถึงพระโพธิญาณก็ขอให้ได้พบพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกชาติจะได้ทําความดีสะสมบารมีกันต่อไป ขออย่าให้ได้เจอคนพาล ขอพบแต่นักปราชญ์
ราชบัณฑิต ขอให้มีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจายไป ขอให้มีความสุข ขออย่ามีโรคภัย เป็นคําอธิษฐานของกวีในตอนท้าย 
 1.2 การปริวรรตพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2  
 จากการวิจัยพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 พบว่าประกอบด้วยเอกสารสมุดไทย 5 เล่มดังนี้ 
  1. พระเจ้าเข้าสู่พระนีพาน หมวดวรรณคดี หมู่กาพย์ (กลอนสวด) เอกสารเลขที่ 349 ประเภท สข มัดท่ี 42 
เป็นหนังสือสมุดไทยขาว เขียนด้วยอักษรไทย เนื้อความเป็นภาษาไทย เส้นหมึก ม.ป.ป. มีจํานวน 152 หน้า (เอกสาร
เลขท่ี 349: 1) เอกสารฉบับนี้มีการชํารุดจึงมีเนื้อหาน้อยมาก กวีประพันธ์เฉพาะตอนที่สาวกโศกเศร้าเสียใจท่ีพระพุทธเจ้า
เสด็จดับขันธปรินิพพาน สมุดไทยเล่มนี้เขียนไว้กับเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย เช่น แม่หม้ายสอนลูก เป็นต้น 
 2. พระเจ้าเข้านิพพาน หมวดวรรณคดี หมู่กาพย์ (กลอนสวด) เอกสารเลขที่ 350 ประเภท สข มัดท่ี 42 เป็น
หนังสือสมุดไทยขาว เขียนด้วยอักษรไทย เนื้อความเป็นภาษาไทย เส้นหมึก ม.ป.ป. มีจํานวน 144 หน้า มีประวัติว่า
เอกสารโบราณฉบับนี้หอสมุดแห่งชาติซ้ือไว้เม่ือปีพุทธศักราช 2464 เป็นฉบับความเก่า (เอกสารเลขที่ 350: 1) มีเนื้อหา
โดยย่อต้ังแต่ตอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาทถึงเหตุการณ์ตอนท่ีพระพุทธมารดารําพึงถึงพระพุทธเจ้าหลังจาก
ทราบข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพาน และตอนท้ายของเอกสารโบราณเขียนไว้ว่า “ฉบงงฯ จบนิพานสูตรแต่เทานี้แล” 
(เอกสารเลขท่ี 350: 59) 
 3. พระเจ้าเข้าสู่นิพพาน หมวดวรรณคดี หมู่กาพย์ (กลอนสวด) เอกสารเลขท่ี 351 ประเภท สข มัดท่ี 42 เป็น
หนังสือสมุดไทยขาว เขียนด้วยอักษรไทย เนื้อความเป็นภาษาไทย เส้นหมึก ม.ป.ป. มีจํานวน 148 หน้า มีประวัติว่า
เอกสารโบราณฉบับนี้หอสมุดแห่งชาติซ้ือไว้เม่ือปีพุทธศักราช 2450 (เอกสารเลขท่ี 351: 1) เอกสารฉบับนี้มีรอยชํารุดไม่
มากนัก สามารถอ่านตัวบทท่ีปรากฏค่อนข้างง่าย มีเน้ือหาโดยสังเขปต้ังแต่เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมโอวาท
จนถึงตอนเหตุการณ์ตอนพระพุทธมารดารําพึงพระพุทธเจ้าหลังจากทราบข่าวการเสด็จดับขันธปริพพาน พระนิพพาน
สูตร ฉบับนี้เขียนไว้กับเร่ืองมหามายาสูตร ดังนั้นจึงมีเนื้อหาไม่ยาวนัก กวีเขียนเน้นความโศกเศร้าเสียใจของพระพุทธ
มารดา เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและมีความอาลัยกับการเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 362 |



 
 

 4. พระเจ้าเข้านิพพาน หมวดวรรณคดี หมู่กาพย์ (กลอนสวด) เอกสารเลขที่ 352 ประเภท สข มัดท่ี 42 เป็น
หนังสือสมุดไทยขาว เขียนด้วยอักษรไทย เนื้อความเป็นภาษาไทย เส้นหมึก ม.ป.ป. มีจํานวน 80 หน้า มีประวัติว่า
เอกสารโบราณฉบับนี้หอสมุดแห่งชาติซ้ือไว้เม่ือปีพุทธศักราช 2450 (เอกสารเลขท่ี 352: 1) เอกสารฉบับนี้ค่อนข้างชํารุด
มากทีเดียว อักษรที่เขียนไว้ในเอกสารโบราณฉบับนี้เลือนหาย มีเนื้อหาโดยย่อต้ังแต่เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าแสดง
ปัจฉิมโอวาทเตือนพุทธบริษัทท้ังหลายไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทจนถึงเหตุการณ์ตอนพระพุทธมารดาร้องไห้จนสลบ
โศกเศร้าเสียใจกับการเสด็จดับขันธปรินิพพาน ตอนท้ายของเอกสารโบราณเขียนไว้ว่า “จํบพระเจาเขานีภารแตเทานีต่ฉบ
พฃองทารเทานีแลเราไมสูเฃาไจเฃียนดอก” (เอกสารเลขท่ี 352: 65) 
 5. พระเจ้านิพภาร หมวดวรรณคดี หมู่กาพย์ (กลอนสวด) เอกสารเลขท่ี 353 ประเภท สข มัดท่ี 42 เป็นหนังสือ
สมุดไทยขาว เขียนด้วยอักษรไทย เนื้อความเป็นภาษาไทย เส้นหมึก ม.ป.ป. มีจํานวน 100 หน้า ประวัติของเอกสารเล่มนี้
เขียนไว้ว่าทายาทหลวงดรุณกิจวิทูรมอบให้หอสมุดแห่งชาติวันท่ี 12 มีนาคม พุทธศักราช 2518 (เอกสารเลขท่ี 353: 1) 
เอกสารเล่มนี้ไม่มีความชํารุด เขียนอักษรสวยงาม อ่านง่าย มีเนื้อหาโดยย่อกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมเทศนาคร้ังสุดท้ายแก่พุทธบริษัทจนถึงเหตุการณ์ตอนเทพบุตรสิริมหามายารําพึงถึงความหลังในอดีตชาติท่ีเคยเกิด
เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้า ตอนท้ายของเอกสารเขียนไว้ว่า “จบนาปลาแต่เทานีนะทารเอ้ย ฅอส่ใหใดนิบภาร
นะเด้จโหตุฯ นังฃองล่งพ่อวัดเกาหอง ฃอไหยสําเรดพระนิพารไนยชาดนีเทีด” (เอกสารเลขท่ี 353: 99) 
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 มีชื่อเขียนไว้ในเอกสารโบราณ
หลากหลาย ได้แก่ พระเจ้าเข้าสู่พระนีพพาน พระเจ้าเข้านิพพาน พระเจ้าเข้าสู่นิพพาน พระเจ้าเข้านิพพาน และพระเจ้า
นิพภาร ถึงแม้จะมีชื่อแตกต่างกันแต่มีเนื้อหาและรูปแบบคําประพันธ์เหมือนกัน โดยเฉพาะเอกสารเลขที่ 351 มีเนื้อหา
ครบสมบูรณ์ ส่วนเอกสารโบราณอื่นๆ ก็มีชํารุดบ้างตามกาลเวลา เนื้อหาโดยย่อต้ังแต่ปัจฉิมโอวาทถึงตอนการรําพึงของ
พระพุทธมารดา นอกจากนี้ยังพบว่าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 นี้ มีเนื้อหาน้อยกว่าพระนิพพานสูตร ฉบับ
ตัวเขียน สํานวนท่ี 1 เพราะเขียนไว้กับเอกสารโบราณเร่ืองอ่ืน เช่น มหามายาสูตร แม่หม้ายสอนลูก เป็นต้น ดังนั้นเนื้อหา
พระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 นี้จึงมีเนื้อหาท่ีกระชับและเน้นการพรรณนาถึงความคิดถึงของพระพุทธมารดาท่ี
มีต่อพระพุทธเจ้า ดังตัวอย่างความว่า  
          ส่วนพุทธมานดา   
  สิริมะหามายา      เกิดความรําคาญ   
  คิดถวินจินจน      โหยหนสงสาร   
  พระทศพลญาณ     หนีแม่ไปไหนฯ  
          โพทองลับแล้ว 
  ยังแต่โพแก้ว      อยู่ในไตรตรึงไตร 
  สงสารเจ้าแม่เอย     ทรามเชยอาไล 
  สวยสวาสดวงใจ     หนีไปยนิฤาพานฯ 

(เอกสารเลขท่ี 350: 39) 

 การปริวรรตเอกสารโบราณ เร่ือง พระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 นี้พบเอกสารโบราณ 5 เล่ม ซ่ึงแต่
ละเล่มมีลีลาการเขียนท่ีแตกต่างกันไม่มากนัก เช่น เอกสารโบราณเลขที่ 349 เขียนไว้ว่า “หน้าต้นพระเจ้าเข้าสู่พระนีพาน
นะท่ารท้ังหลายเอ๋ยเพราะนักฯ ฉันพึงษรเขียนอยาได้ติเตียนฉันเลยท่านท้ังหลายจ๋าฯ” (เอกสารเลขที่ 349: 1) เป็น
เนื้อความที่กวีหรืออาลักษณ์ผู้ท่ีเขียนสมุดไทยเขียนไว้หน้าแรกแสดงความขอร้องไม่ต้องการให้ผู้อ่านติเตียนถ้าเขียนไม่ดี 
ขณะท่ีเอกสารโบราณเล่มอ่ืน ไม่ได้เขียนข้อความลักษณะแบบนี้ และเอกสารโบราณ เลขท่ี 349 ยังเขียนตอนท้ายอีกว่า 
“พระบ่อร่มัศสินฉบับล่งแต่เพียงนี้แล้วนะท่ารเอ่ย อย่าดีเตียนดิฉันผู้เฃียนเลยน่น้องฃองพี เอ่ยฯ” (เอกสารเลขที่ 349: 19) 
เป็นการเน้นยํ้าถึงความถ่อมตนของกวี 

2. การศึกษาวิเคราะห์การใช้คําและการใช้โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในเอกสารโบราณ เรื่อง พระนิพพานสูตร 
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1 มีการใช้คําและโวหารภาพพจน์ท่ี

แตกต่างจากพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 ดังต่อไปนี้ 
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2.1 การศึกษาวิเคราะห์การใช้คําและการใช้โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน 
สํานวนท่ี 1  

จากการวิจัยพบการใช้คําและการใช้โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1 
ดังน้ี 

2.1.1 การเล่นเสียงสัมผัส พบ 3 ประเภท ได้แก่ การเล่นสัมผัสพยัญชนะ, การเล่นสัมผัสสระ และการเล่น
เสียงวรรณยุกต์  

2.1.2 การปรุงแต่งคํา พบ 2 ประเภท ได้แก่ การซํ้าคําและการสรรคํา  
2.1.3 การใช้ภาพพจน์ พบ 4 ประเภท ได้แก่ อุปมา, อติพจน์ บุคลาธิษฐาน และอุปลักษณ์  
2.1.4 การใช้โวหาร พบ 3 ประเภท ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร  

ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างการเล่นสัมผัสพยัญชนะ เป็นการนําคําท่ีมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันมาเข้าสัมผัสกัน โดยไม่
ต้องคํานึงถึงเสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกด เป็นการเล่นสัมผัสอักษร (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2522: 353) 
ดังเนื้อความในพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1 ว่า 
          สนั่นสําเนียง   
  สํานานสารเสียง     พ่างเพียงพระพา  
  ยุพาตพานพัด      ลําลัดพฤกษา   
  ละเบงเครงครา     ในราชมณฑลฯ    
          ครั้นเสื่อมส่างศัล 
  มลราชทังนั้น      จึ่งจัดสุคนธ์   
  เทียนธูปบุปผา      มาลาอุบล   
  นานารศคนธ์      รื่นเร้าเอาใจฯ 

(เอกสารเลขท่ี 266 : 12-13) 

คําว่า “พาตพานพัด, พ่างเพียงพระพา, ลําลัด, เสื่อมส่าง, จึ่งจัด, นานาร, รื่นเร้า” กวีใช้พยัญชนะต้นเสียงเดียว
มาเรียงกัน เป็นการนําคําท่ีมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวมาเรียงชิดกัน 2 คําบ้าง 3 คําบ้าง 4 คําบ้าง ทําให้บทร้อยกรองมี
ความไพเราะท่ีเกิดจากเสียงสัมผัสของพยัญชนะ เวลาอ่านหรือสวดจะทําให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน เสนาะเพราะพร้ิงย่ิง
นัก เป็นการเล่นพยัญชนะท่ีต้องใช้ทักษะในการคิดค้นหาคํามาเรียงกันจนเกิดความสวยงามทางภาษา ทําให้ผู้อ่านเห็น
ความงามของวรรณศิลป์ท่ีกวีแต่งข้ึน 
 2.2 การใช้คําและการใชโ้วหารภาพพจน์ที่ปรากฏในพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2  

จากการวิจัยพบว่ามีการใช้คําและการใช้โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 
ดังน้ี 

2.2.1 การเล่นเสียงสัมผัส จากการศึกษาพบเพียงการเล่นเสียงวรรณยุกต์เท่านั้น  
2.2.2 การใช้ภาพพจน์ พบ 3 ประเภทได้แก่ อุปมา บุคลาธิษฐาน และนามนัย  
2.2.3 การใช้โวหาร พบว่า 3 ประเภทได้แก่ บรรยายโวหาร, พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร ซ่ึงเป็นการ

เขียนท่ีใช้โวหารจูงใจผู้อ่านให้คล้อยตามให้เห็นดีเห็นงามตามข้อความท่ีกวีต้องการจะให้ผู้อ่านเข้าใจ เพ่ือเน้นคติธรรม
สอนใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552: 49) ดังเนื้อความในพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 ว่า 
          ท่ารสั่งจํานง   
  ช่อพรัพยของสงฆ์     ไม่เปน็แก่นสาน   
  ตายไปตกณรก      อยู่ชาหึงนาญ  
  น้ําทองเคี่ยวผลาญ     ตายวันละร้อยหลฯ    
          อย่ากินน้ําเมา 
  สุราว่าเล่า       มันไม่เปนผล 
  เถรเนรนางชี      อย่าทําใส่ตน 
  ช่อทรัพย์อลวล      ทําผู้มีสินฯ 

          (เอกสารเลขท่ี 351: 26) 
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 จากเนื้อความข้างต้นนี้ทําให้ทราบว่ากวีบรรยายถึงพระพุทธเจ้าทรงสอนส่ังไม่ให้อ่านหรือผู้ฟังกลอนสวดนี้ลัก
ทรัพย์ เดียวจะตกนรก ห้ามด่ืมสุราเมรัย อันเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท เป็นการใช้สํานวนแบบเทศนาโวหารเพ่ือสั่งสอน
ตัวละครในเร่ือง แต่อาจส่งผลให้ผู้อ่านเข้าใจในความหมายว่าต้องไม่ประพฤติผิดศีลธรรม เพ่ือเป็นการปฏิบัติบูชาในพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นท่ีทราบกันอยู่แล้วว่าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 มีการใช้เทศนาโวหาร 
เพ่ือทําให้ผู้อ่านเข้าในสาระท่ีกวีต้องการจะสอน เป็นการใช้วาทศิลป์ในการแต่งวรรณกรรมอย่างประณีตละเมียดละมัย 
สวยงาม จนผู้อ่านเกิดความเลื่อมใส่ในคําสอนแบบมีเหตุผลตามท่ีกวียกมาอธิบายด้วยลีลาการประพันธ์ 

จากการศึกษาค้นคว้าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 พบว่าการเล่นเสียงวรรณยุกต์ เพ่ือให้เห็นความ
โศกเศร้าเป็นการสร้างบรรยากาศการปรินิพพาน ซ่ึงเป็นการจากไปแบบไม่มีวันกลับของศาสดาผู้ย่ิงใหญ่ของโลก ส่วน
ภาพพจน์กวีใช้ 3 ประเภทได้แก่ อุปมา, บุคลาธิษฐาน และนามนัย ทําให้ทราบว่าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 
2 ใช้ภาพพจน์บรรยายฉากต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจในเน้ือเรื่องได้ดี และทําให้เกิดความงามด้านวรรณศิลป์จนทําให้ผู้อ่าน
รู้สึกโศกเศร้าหรือเกิดอารมณ์สะเทือนใจกับการร้องไห้ของพระพุทธมารดา เพราะการใช้ภาพพจน์เหล่านี้ไม่ได้อธิบายตรงๆ 
แต่เป็นการอธิบายทางอ้อมเป็นการเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจในสารท่ีนําเสนอ นอกจากนี้ยังพบว่ากวีใช้สํานวนโวหาร 
3 ประเภทในการอธิบายเนื้อเรื่องพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 1 และพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 ทําให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้ัง 2 สํานวน ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากมหาปรินิพพานสูตร อันเป็นพระสูตรขนาดยาวท่ีมี
ปรากฏในพระไตรปิฎก และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ มีแนวคิดหลักเน้นเรื่องพุทธประวัติ ตอนปัจฉิม
โพธิกาล  ซ่ึงเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าตอนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน บางเร่ืองท่ีเป็นตํานานกวีอาจนํามาจากคัมภีร์อ่ืน 
ซ่ึงเป็นเชิงอรรถกถาขยายความออกไป รวมท้ังเป็นวรรณกรรมสําหรับอ่านเป็นทํานองสวดเพื่อสอนคติธรรมโดยตรง หรือ
โดยอ้อมแก่พุทธศาสนิกชน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 100) นอกจากนี้ยังทําให้ทราบวัฒนธรรมประเพณีไทยบางประการ
ท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการทําพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ การถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ การแสดงความ
เคารพต่อบุคคลอ่ืน เป็นต้น ซ่ึงกวีเขียนไว้ในพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน ท้ัง 2 สํานวนเป็นการเชื่อมความเป็นไทยไว้ใน
ตัวบทเก่ียวกับคําสอนทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาท่ีมีต่อ
พระพุทธศาสนา รวมท้ังสอดแทรกหลักธรรมสําคัญเพื่อจะสอนอนุชนรุ่นหลังให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีดังท่ีปรากฏในพระ
นิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน ท้ัง 2 สํานวน ส่งผลให้ผู้อ่านได้รับรสของพระธรรมโดยอ้อมจนส่งผลให้เกิดความละอายชั่วกลัว
บาปข้ึนมาในจิตใจ  

นอกจากนี้ยังทําให้ทราบคุณค่าด้านวรรณศิลป์ พระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียนสํานวนที่ 1 และพระนิพพานสูตร 
ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 มีกลวิธีวรรณศิลป์ไม่ด้อยกว่าวรรณกรรมใด เม่ือศึกษาค้นคว้าก็พบการเล่นเสียงสัมผัส การเล่น
เสียงวรรณยุกต์ การใช้คําซํ้าและการใช้ภาพพจน์ต่างๆ นอกจากน้ียังทําให้ทราบรูปแบบคําประพันธ์หลากหลายชนิดท่ี
ปรากฏในพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียนท้ัง 2 สํานวน ได้แก่ กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ และฉันท์ เป็นต้น 
นับว่าพระนิพพานสูตร ฉบับตัวเขียนท้ัง 2 สํานวนเป็นวรรณกรรมท่ีรวมศาสตร์และศิลป์ทางภาษาไว้อย่างสมบูรณ์  

พระนิพพานสูตรท้ัง 2 สํานวนล้วนกล่าวถึงเหตุการณ์การเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ตาม
จินตนาการของกวีแต่ละคน ดังนั้นจึงมีเนื้อหาในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดและคติธรรมท่ีจะนําเสนอแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย 
ส่วนหนึ่งท่ีทําให้เอกสารโบราณ เรื่องพระนิพพานสูตรท้ัง 2 สํานวนต่างกันคือกลุ่มผู้อ่านหรือกลุ่มผู้ฟัง พระนิพพานสูตร 
ฉบับตัวเขียน สํานวนที่ 1 แต่งเพ่ือให้ผู้สนใจศึกษาวรรณกรรมด้านพระพุทธศาสนาโดยตรง เพราะมีเนื้อหามาก ส่วนพระ
นิพพานสูตร ฉบับตัวเขียน สํานวนท่ี 2 แต่งเพ่ือให้บุคคลท่ัวไปได้อ่านหรือฟังในส่วนท่ีสําคัญๆ เท่านั้น เพราะมีเน้ือหาน้อย
และเขียนแทรกไว้กับวรรณกรรมเรื่องอ่ืน จึงส่งผลให้กลวิธีทางวรรณศิลป์ท่ีปรากฏในพระนิพพานสูตรท้ัง 2 สํานวนมีความ
แตกต่างกันด้วย ไม่จะเป็นการเล่นเสียงสัมผัส การเล่นเสียงวรรณยุกต์และการใช้ภาพพจน์ต่างๆ เพราะการเข้าถึงรสทาง
วรรณศิลป์ของผู้อ่านมีความแตกต่างกัน  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการปริวรรตเอกสารโบราณ เรื่อง พระนิพพานสูตร ผู้วิจัยพบว่ายังมีเอกสารโบราณเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีถูกเก็บ
รักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า  
 1. ควรปริวรรตเอกสารโบราณในใบลาน หรือสมุดไทยเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมีปรากฏในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 2. ควรศึกษาวิเคราะห์เอกสารโบราณเร่ืองอ่ืนๆ ท่ียังเก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติ 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ ในหลักสูตรแกนกลาง 2551 ท่ีปรากฏในบทเพลงประกอบการสอนเก่ียวกับเด็ก ประชากรใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ เพลงเด็ก จํานวน  50 เพลง  
 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีปรากฏในบทเพลงสําหรับเด็กจํานวน 50 เพลง ปรากฏ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ครบท้ัง 8 ประการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีปรากฏในบทเพลงสําหรับเด็กมากท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 4) ใฝ่เรียนรู้ พบ 15 เพลง, ข้อ 6) มุ่งม่ันใน
การทํางาน พบ 10 เพลง, ข้อ 3) มีวินัย พบ 8 เพลง, ข้อ 2) ซ่ือสัตย์สุจริต พบ 7 เพลง, ข้อ 1) คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
พบ 4 เพลง, ข้อ 8)  มีจิตสาธารณะ พบ 3 เพลง, ข้อ 5. อยู่อย่างพอเพียง พบ 2 เพลง ตามลําดับ และท่ีปรากฏ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 7) รักความเป็นไทย พบ 1 เพลง  นอกจากน้ีจากการศึกษา
พบว่า เพลงบ้านของฉัน ไม่ปรากฏคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 2551 
คําสําคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์, หลักสูตรแกนกลาง, วรรณกรรมเพลงเด็ก 

 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to study 8 desirable characteristics according to the 8 
desirable features of the Core Curriculum 2 0 0 8  appeared in the theme song for children. The 
population used in this study consisted of 50 children of songs. 
 The research found that desirable qualities appearing in 50 children's songs showing desirable 
features described in the core curriculum of basic education in 2008 found in eight characteristics. 
The desirable characteristics appearing in the children's music was found as the most desirable were 
pursuing learning ; 15 songs, commitment to work; 10 songs, disciplines; 8 songs, honestly; 7 songs, 1) 
patriotic king; 4 songs, 8) the public mind; 3 songs sufficiency; 2 songs, respectively. It was found that 
less 8-desralde attributes found in love is Thailand song. 
 In addition the study found that "My House Song" did not contain 8 desirable characteristics 
in Core Curriculum 2008. 
Keywords: Desirable Characteristics, Basic Education Core Curriculum, Child Songs, 
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บทนํา 
 

การเรียนภาษาไทยเป็นเรื่องสําคัญของคนไทย เพราะถือว่าเป็นภาษาประจําชาติไทย แต่การใช้ภาษาไทยในการ
สอนหรือการใช้สื่อสารสําหรับผู้คนท่ัว ๆ ไป หรือแม้แต่กระท่ังเด็กเราก็สามารถนําวิธีการต่าง ๆ มาช่วยในการสอนเพ่ือให้
การสอนประสบความสําเร็จ ในปัจจุบันมีข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองของสมองกับการพัฒนาเด็ก สมองแต่ละส่วนจะทํา
หน้าท่ีต่างกัน อาทิ สมองส่วนหลังจะเป็นส่วนท่ีควบคุมการมองเห็น สมองส่วนกลางควบคุมเร่ืองการฟัง การรับรู้กลิ่นและ
การสัมผัส สมองส่วนหน้าควบคุมการเคลื่อนไหว และการคิด กล่าวก็คือสมองควบคุมประสาทสัมผัสท้ังห้าหรือประสาท
รับรู้ขั้นพ้ืนฐานนั่นเอง เก้าเดือนของการต้ังครรภ์ประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ ก็เร่ิมพัฒนา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สมองส่วนใดพัฒนาเม่ือไหร่เป็นสิ่งจําเป็นท่ีต้องรู้ เนื่องจากการตอบสนองการกระตุ้นสมองในช่วงท่ีกําลังพัฒนาจะย่ิงทําให้
ใยประสาทส่วนท่ีได้ใช้หนาตัวข้ึนสมองยิ่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่หากไม่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมสมองส่วนท่ี
ไม่ได้ใช้ก็จะถูกตัดทอนลง การนําบทเพลงมากระตุ้นสมองของเด็กเพ่ือช่วยวิเคราะห์คุณลักษณะของเด็กแต่ละคน จะเป็น
ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่ง ซ่ึงบทเพลงแต่ละบทเกี่ยวกับเด็กจะมีการสอดแทรกคุณธรรม เม่ือเด็กได้ฟังก็จะเกิดการเรียนรู้และ
แสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกันไปตามการเรียนรู้ของแต่ละคน ดังนั้น เพลงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีเด็กสนใจ โดยเฉพาะ
เพลงเด็กจะประกอบไปด้วยเนื้อเพลงท่ีมีสัมผัส มีทํานอง มีจังหวะเร็วบ้างช้าบ้าง บางเพลงเป็นเรื่องราวสั้น ๆ ใช้ภาษา
ง่ายๆ อาจแทรกสิ่งท่ีเป็นความรู้ เช่น ทักษะ สาระท่ีเด็กควรรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น เนื่องจากเพลงเด็กไม่มีเนื้อหา
ซับซ้อน ทําให้เด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เข้าใจสิ่งท่ีต้องการสื่อสารในเนื้อเพลงได้ง่าย จดจําได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นยํา การใช้เพลงกับเด็ก อาจแค่ร้องเล่น ทําท่าทาง หรือใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ประกอบได้ ตัวอย่าง เพลงท่ี
สอดคล้องกับเร่ืองตัวเด็ก (กิติยวดี บุญซ่ือ และอัญญมณี บุญซ่ือ, 2549 : 254) การเรียนรู้ส่งเสริมทางด้านภาษา เนื้อหา 
จังหวะ มีความสนุกสนานทําให้เกิดความไพเราะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง มีการพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ 
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ทําให้เด็กเข้าใจในคุณค่าของความดีงามและฝึกให้เด็กรู้จักคิด เข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ เพลงเป็น
กิจกรรมภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กได้เป็นอย่างดี ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เด็กเพลิดเพลิน 
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาในอนาคต (สุกุนา นองมณี, 2549 : 24) 

นอกเหนือจากการกระตุ้นให้เด็กมีความสนุกสนานกระตือรือร้นในการเรียนแล้ว สมควรท่ีจะมีการวิเคราะห์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก : 7-8) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 ท่ีปรากฏในบทเพลงสําหรับเด็กเพราะมีส่วนช่วยในการกล่อมเกลาเยาวชนในด้านของการสร้างเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของสังคมในปัจจุบัน จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้กล่าวว่าจะต้องเน้นความสําคัญท้ังความรู้และคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับเยาวชนกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิรูป
การศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้ มุ่งม่ันขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง 

คณะผู้วิจัยเป็นอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของคุณค่าในวรรณกรรมเพลง
เด็ก จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการในหลักสูตรแกนกลาง 2551 
ท่ีปรากฏในบทเพลงประกอบสอนเก่ียวกับเด็ก เพ่ือให้เด็กเข้าใจถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตร
แกนกลาง 2551จากบทเพลงเด็กอย่างแท้จริง จากข้อความสําคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทําวิจัย เรื่อง  “การ
วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลงเด็ก”ขึ้น อีกท้ังเพิ่มความรู้ในทักษะการ
วิเคราะห์ภาษาให้กับนักศึกษาและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติการสอนภายภาคหน้า เพ่ือการเตรียม
ตัวนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพครูต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการในหลักสูตรแกนกลาง 2551 ท่ีปรากฏในบทเพลงประกอบสอน
เกี่ยวกับเด็ก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 รูปแบบการวิจัย 
 ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยโดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
 แหล่งข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 1. การวิจัยในคร้ังนี้ใช้แหล่งข้อมูลคือ บทเพลงสําหรับเด็กท่ีใช้ในการเรียนการสอน จํานวน 50 เพลง ดังน้ี  
  1.เพลงออกกําลัง   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  2.เพลงทําอะไร ย่ะ   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  3.เพลงนี่ของฉัน   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  4.เพลงเสียงฝน   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  5.เพลงสะอาด   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  6.เพลงตํารวจจ๋า   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  7.เพลงสวัสดี   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  8.เพลงอย่าท้ิง   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  9.เพลงอายน้ํา   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  10.เพลงบ้านฉัน   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  11.เพลงเสือกับวัว   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  12.เพลง สา…หวัดด...น้องสาว ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ  
  13.เพลงเอ อี ไอ โอ ยู  ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  14.เพลงสาวชาววัง   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ  
  15.เพลงดุก ดุ๋ย   ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  16.เพลงผลไม้   ผู้แต่ง : คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ 
  17.เพลงจับคู่   ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
  18.เพลง เพ่ือนเอย   ผู้แต่ง : คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ 
  19.เพลงลอยกระทง  ผู้แต่ง : วงสุนทราภรณ์ 
  20.เพลง “บ้านของสัตว์  ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
  21.เพลงใครหนอ   ผู้แต่ง : สุรพล โทณวนิก 
  22.เพลงนั่นดอกอะไร  ผู้แต่ง : รวมศิลปินรักทะเล้น 
  23.เพลงไชโยปีใหม่   ผู้แต่ง : วงสุนทราภรณ์ 
  24.เพลงส้ม   ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
  25.เพลงกายบริหาร   ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
  26.เพลง แปรงฟัน                    ผู้แต่ง : เตือนใจ ศรีมารุต 
  27.เพลงอย่าท้ิง   ผู้แต่ง : เตือนใจ ศรีมารุ 
  28.เพลง ตุ๊บป่อง   ผู้แต่ง : ฐะปะนีย์ นาครทรรพ 
  29.เพลงสวัสดี   ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
  30.เพลงนกกระจิบ   ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
  31.เพลง แม่ไก่ออกไข่  ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
  32.เพลงแมงมุมลาย  ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  33.เพลงช้าง    ผู้แต่ง : คุณหญิงชิ้น ศิลปะบรรเลง 
  34.เพลงเด็กดี    ผู้แต่ง : ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ 
  35.เพลงฉันคือเมฆ   ผู้แต่ง : คุณภัทรจารีย์ อัยศิริ 
  36.เพลงแบมือแล้วกํา    ผู้แต่ง : ดร. ไพบูลย์ บุณยเกียรติ  
  37.เพลงรุ่งกินน้ํา    ผู้แต่ง : บุบผา เรืองรอง 
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  38.เพลงรถไฟสามัคคี    ผู้แต่ง : บัณฑิต บุญยาคม  
  39. เพลงตาหูฟัง   ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
  40.เพลงต้นไม้   ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
  41.เพลงดวงอาทิตย์จ๋า  ผู้แต่ง : คุณหญิงเบญจา แสงมลิ 
  42.เพลงดวงจันทร์    ผู้แต่ง : คุณหญิงเบญจา แสงมลิ 
  42เพลงผักจ๋าผัก   ผู้แต่ง : คุณหญิงเบญจา แสงมลิ 
  44.เพลงเด็กดีวันนี้   ผู้แต่ง : อาจารย์เตือนใจ ศรีมารุต 
  45.เพลงสามฤดู   ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
  46.เพลงหนาว   ผู้แต่ง : วิชัย  น้อยเสนีย์ 
  47.เพลงวันเพ็ญเดือนสิบสอง  ผู้แต่ง : สุนทราภรณ์ 
  48.เพลงเก็บของ    ผู้แต่ง : รัชนี ศรีไพศาล 
  49.เพลงรถไฟ     ผู้แต่ง : บัณฑิต บุญยาคม  
  50.เพลงพายเรือ   ผู้แต่ง : ศรีนวล รัตนสุวรรณ 
 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ดังน้ี 
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธํารงไว้ซ่ึง
ความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดม่ันในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในความถูกต้อง ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริง ต่อตนเองและผู้อ่ืน ท้ังกาย วาจาใจ  
  3. มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม  
  4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกในโรงเรียน  
  5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีและปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
  6. มุ่งม่ันในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและความรับผิดชอบในการทํา
หน้าท่ีการงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย  
  7. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  
  8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. เครื่องมือการวิจัย 
   ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบและตารางวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2. ขั้นตอนการวิจัย 
   1) รวบรวมและศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพลงสําหรับเด็ก และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8 ประการ เพ่ือจะนํามาใช้เป็น
แนวทางและหลักการในการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 
ประการ ท้ังหมด 50 เพลง 
   2) วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ท่ีปรากฏอยู่ในบทเพลงสําหรับเด็ก 
จํานวน 50 เพลง แต่ละบทเพลงปรากฏคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด 
   3) วิเคราะห์เพ่ือสรุปผลข้อมูลเป็นภาพรวม 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพ่ือวิเคราะห์เอกสารหนังสือ และใช้ตารางการ
วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึงสังเคราะห์ข้อมูลเขียนนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรแกนกลาง 2551 ท่ี
ปรากฏในบทเพลงประกอบการสอนเก่ียวกับเด็ก พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8  ประการ ท่ีพบมากท่ีสุด ในบทเพลง
ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนสําหรับเด็ก ได้แก่  
 ข้อ. 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธํารงไว้ซ่ึงความ
เป็นชาติไทย ศรัทธายึดม่ันในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พบ 4 เพลง ได้แก่ เพลงหัวใจคุณธรรม, 
เพลงสร้างความดี, เพลงรักกันไว้เถิด และเพลงองค์พระประมุข 
 ข้อ. 2) ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็น
จริง ต่อตนเองและผู้อ่ืน ท้ังกาย วาจาใจ พบ 7 เพลง ได้แก่ เพลงความจริงทําให้โลกหมุนไป, เพลงเกรงใจ, เพลงรถไฟ
สามัคคี, เพลงความดีไม่มีขาย, เพลงทําให้ดีเพลงเมตตาธรรม, เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ และเพลงเด็กดีซ่ือสัตย์ 
 ข้อ. 3) มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม พบ 8 เพลง ได้แก่ เพลงรถไฟสามัคคี, เพลงอย่าท้ิงต้องเก็บ, เพลงลูกเป็ด, เพลงเข้าแถว, 
เพลงด่ืมนม, เพลงอ๊ะ อะ, เพลงข้ามถนน, เพลงเดิน – วิ่ง และเพลงตํารวจจ๋า 
 ข้อ. 4) ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียน แสวงหาความรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกในโรงเรียน พบ 15 เพลง ได้แก่ เพลงจับคู่, เพลงผิดเป็นครู, เพลงจับปูดํา,  เพลง
ฉันคือเมฆ,  เพลงดอกไม้บาน,  เพลงตา ดู หู ฟัง, เพลงกํามือ,  เพลงหนูอยากเป็นอะไร, เพลงถวายพระพร,  เพลงฮิบบรา
อัม,  เพลงช้าง,  เพลงรุ้งกินน้ํา, เพลงเต่า, เพลงกระโดด กระโดด และเพลงมือฉัน 
 ข้อ. 5) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีและปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข พบ 2 เพลง ได้แก่ เพลงพอเพียง 
และเพลงบ้าน 
 ข้อ. 6) มุ่งม่ันในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและความรับผิดชอบในการทําหน้าท่ี
การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย พบ 10 เพลง ได้แก่ เพลงทําหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด, 
เพลงเกียจคร้าน, เพลงตรงต่อเวลา, เพลงหนูอยากเป็นอะไร, เพลงสวัสดีคุณครู, เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่, เพลงมา
โรงเรียนดีกว่า, เพลงแมงมุมลาย, เพลงหนูทําได้ และเพลงแปรงฟัน   
 ข้อ. 7) รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พบ 1 
เพลง ได้แก่ เพลงบ้านของฉัน ซ่ึงเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการท่ีปรากฏในบทเพลงสําหรับเด็กน้อยท่ีสุด  
 จากการศึกษาพบว่า เพลงบ้านของฉัน ไม่ปรากฏคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ท่ีระบุไว้ในหลักสูตร
แกนกลาง 2551 
 ข้อ. 8)  มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ 
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน พบ 3 เพลง  
ได้แก่ เพลงเท่ียวสวนป่า,  เพลงมาโรงเรียนดีกว่า และเพลงเชิญเล่นดนตรี 
  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลงเด็ก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการในหลักสูตรแกนกลาง 2551 ท่ีปรากฏใน
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บทเพลงประกอบสอนเกี่ยวกับเด็ก ขอบเขตของการวิจัย คือ เพลงเด็กสมัยปัจจุบัน จํานวน 50 เพลง ในช่วงปี พ.ศ. 2555  
ถึง ปัจจุบัน  
 จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8  ประการ ในหลักสูตรแกนกลาง 2551  ท่ีปรากฏในบท
เพลงสําหรับเด็กใช้ในการเรียนการสอนท่ีมากท่ีสุด คือ ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ 
เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกในโรงเรียน นิยมใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนมากท่ีสุด เพ่ือให้เด็กๆ มีการเรียนรู้ในบทเพลงและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม ส่วนบท
เพลงบทเพลงท่ีใช้น้อยท่ีสุด คือ ข้อ 7. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าในจํานวนท้ังหมด 50 เพลง พบว่า เพลงบ้านของฉัน ไม่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรแกนกลาง 2551 จากผลการศึกษาสามารถสรุปอภิปรายได้ว่า 
ดนตรีจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก ดนตรีมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสมองและ
อารมณ์ และส่งเสริมคุณธรรมนําปัญญา ดนตรีสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการท้ังทางร่างกายและจิตใจได้ ดังท่ี ศุภจิต 
ขาวแดง (2549 : 1) ได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้ดนตรีพ้ืนเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) ในภาพรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 4 ด้าน คือด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความ
เสียสละ และด้านชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี ตามลําดับ อีกท้ังดนตรีเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ชั้นสูง ท่ี
ผูกพันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างย่ิง ดนตรียังเป็นสื่อในการศึกษาถึงความเป็นอยู่ในอดีต ปัจจุบัน ความ
เจริญรุ่งเรืองหรือความเสื่อมของสังคมนั้นได้เป็นอย่างดี ดนตรีนอกจากแสดงออกถึงความประณีต วิจิตรพิศดารแล้ว ยัง
สะท้อนถึงความงามด้านจิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์ในแต่ละสมัย (ชานระเบียง, 2548 : 5) สอด คล้องกับแนวคิดของ 
ธเนศ ขําเกิด (ออนไลน์, 2550 : 1) ท่ีกล่าวไว้ว่า ดนตรีเป็นศิลปศาสตร์อย่างหนึ่งท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึง ผู้เรียนจะต้องใช้
สมอง ใช้สมาธิ และใช้ความอดทนในการรับรู้ ความละเอียดลึกซ้ึงของดนตรีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของโกวิท ประวาลพฤกษ์ (2550 : 82-83) 
กล่าวว่า ดนตรีเป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ตั้งใจ และขยันหม่ันเพียร สอดคล้องกับ
แนวคิดของดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล (2547 : 172) ท่ีกล่าวไว้ว่า ดนตรีคือส่วนสําคัญส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย์ ดนตรี 
คือกระแสเสียงท่ีสร้างสรรค์สรรพสิ่งต่างๆ ให้สวยงาม โน้มน้าวจิตใจมนุษย์ท่ีแข็งกระด้างให้อ่อนโยนลง ให้ละมุนละไมขึ้น 
เป็นการเสริมสุขภาพจิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น สามารถพัฒนาสัญชาตญาณใฝ่ดีของมนุษย์ให้คิดและทําในสิ่งท่ีดีงาม ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ สมณา มีคุณ (2546 : 61) กล่าวไว้ว่า ดนตรีคือเสียงท่ีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก
นึกคิด สามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้ม คล้อยตามเกิดความสุนทรีย์ มองโลกในแง่ดี ช่วยผ่อนคลายความตึง
เครียด ช่วยชโลมจิตใจให้เยือกเย็น ช่วยกล่อมเกลา อุปนิสัยของมนุษย์ท่ีหยาบกระด้าง ก้าวร้าว โหดเห้ียม ทารุณ ให้ผ่อน
คลายลง ในทํานองเดียวกัน นอกจากน้ีจากการศึกษาของเอกรัตน์ อ่อนน้อม (Parriott , 1969 อ้างถึงใน เอกรัตน์ อ่อน
น้อม, 2550 : 41) ได้ศึกษาเอกสารของ Parriott ท่ีได้กล่าไว้ว่า ดนตรีสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้ม คล้อยตาม 
เกิดความสุนทรีย์ มองโลกในแง่ดี ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดช่วยชโลมจิตใจให้เยือกเย็น ช่วยกล่อมเกลาอุปนิสัยของ
มนุษย์ท่ีหยาบกระด้าง ก้าวร้าว โหดเห้ียมทารุณ ให้ผ่อนคลายลง นอกจากนี้นักจิตวิทยาสังคมต่างให้การยอมรับและได้
กล่าวถึงคุณค่าของดนตรีไว้ว่าดนตรีก่อให้เกิดพลัง (Power) ดนตรีก่อให้เกิดความสว่างแก่จิตใจ (Enlighten) ดนตรี
ก่อให้เกิดความสุข(Wellbeing) ดนตรีก่อให้เกิดทักษะ (Skill) ดนตรีก่อให้เกิดความสมบูรณ์ (Wealth) ดนตรีก่อให้เกิด
ความผูกพันรักใคร่ (Affection) ดนตรีก่อให้เกิดความเคารพนับถือ (Respect) ดนตรีก่อให้เกิดคุณธรรม (moral) และยัง
สอดคล้องกับ พัชรี สวนแก้ว (2536 : 46) ท่ีได้กล่าวถึงการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยว่า เด็กต้องการท่ีจะเหมือนบุคคลท่ีเขา
รัก การที่เด็กทําตามบุคคลต่างๆ ในบางคร้ังนําไปสู่การเรียนรู้ได้ โดยเด็กสามารถเรียนรู้จากการกระทําซํ้า ๆ หรือการ
เลียนแบบ และสอดคล้องกับงานของสุรัฏิยา สีมะเด่ือ (2558 : 903-922) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้อง
เพลง เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด 
จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการ ซ่ึงได้แก่ 1) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, 2) ซ่ือสัตย์, 3) มีวินัย, 4) ใฝ่
เรียนรู้, 5) อยู่อย่างพอเพียง,6)  มุ่งม่ันในการทํางาน, 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ ผู้ประพันธ์เพลงแต่ละ
ท่านได้สอดแทรกคุณลักษณะเหล่านี้ไว้ในเน้ือเพลงสําหรับเด็กได้อย่างตรงไปตรงมา สอดคล้องกลมกลืนตามลักษณะ
วัตถุประสงค์ของเพลงท่ีแต่ง ไม่ว่าคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เหล่านี้จะปรากฏในส่วนใดส่วนหน่ึงของเนื้อเพลง หรือชื่อเพลง
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ก็ตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการน้ีก็ยังเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการให้เกิดข้ึนกับเยาวชนท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต ท้ังนี้ในบทเพลงย่อมเสริมคุณธรรมให้ผู้ฟังซ่ึงเป็นเด็กเยาวชน 
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บทคัดย่อ 
 

ลักษณะจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475  ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา  และระนอง มีจํานวน  
32 วัด เป็นภาพจิตรกรรมท่ีได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ โดยวิเคราะห์ได้จากตําแหน่งของภาพ ซ่ึงอยู่ท่ีผนังด้านหน้าพระ
ประธาน เย้ืองลงมาเหนือบริเวณผนังระหว่างห้อง ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีอยู่ใกล้ระดับสายตา และมีบทบาทในฐานะตําแหน่ง
ประจันหน้ากับพระประธาน ด้านข้างนั้นส่วนท่ีอยู่เหนือขอบประตูและหน้าต่างมักเขียน พุทธประวัติไว้ด้านหน่ึง และ
เขียนเรื่องเวสสันดรชาดกท้ัง 13 กัณฑ์ไว้อีกด้าน โดยเรียงตามลําดับต้ังแต่กัณฑ์ทศพรไป จนถึงนครกัณฑ์องค์ประกอบ
สําคัญท่ีถูกนํามาใช้ในการนําเสนอเร่ืองราวดังกล่าวคือ ภาพตัวละครท่ีแสดงท่าทางต่างๆ และภาพทิวทัศน์โดยรอบ ท้ังนี้ 
ผลงานมีการสื่อถึงเร่ือง ความรู้ด้านพุทธประวัติ และตัวอย่างการฝ่าฟันอุปสรรคสู่การบรรลุเป้าหมายของชีวิตตาม
หลักธรรมทางศาสนา และ ประการท่ีสอง เพ่ือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผลงาน อันเกิดจากการติดตามเหตุการณ์ของตัว
ละครภายในภาพ และจากความสวยงามของภาพ   

การจําแนกลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา  และ
ระนอง จํานวน  32 วัด ส่วนใหญ่ลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง เป็นเร่ืองราวของพุทธประวัติ คือเร่ืองราวต่างๆ ของ
พระพุทธเจ้า ตลอดถึงเร่ืองราวต่างๆของบุคคลและสถานที่ท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ในตอนท่ีสําคัญได้แก่ ประสูติ  การ
พบกับเทวทูตท้ัง 4 ออกผนวช ตรัสรู้ การแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 และปรินิพาน มีจํานวน 46 วัดรองลงมาจึง
สะท้อนให้เห็นถึงผลงานจิตรกรรมกลุ่มตัวอย่าง คือ ภาพอ่ืนๆ อย่างภาพเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูท่ีแสดงถึงการเข้ามา
มีอิทธิพลในบริเวณ ,พระพุทธรูปประจําวันเกิด และมีภาพบุคคลสําคัญ หรือเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดบุคคลสําคัญในสถาน
ท่ีนี้  มีจํานวน 8 วัด ,พบลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ท่ีเขียนถึงเรื่องราวเก่ียวกับรามเกียรต์ิ มีจํานวน 4 วัด, พบลักษณะ
ของจิตรกรรมฝาผนัง ท่ีเขียนถึงเรื่องราวชาดกและยังพบลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ท่ีเขียนถึงเรื่องราวเทพชุมนุม มี
จํานวน 2 วัด 
คําสําคัญ: จิตรกรรมฝาผนัง, ทศชาติชาดก, พุทธประวัติ, รามเกียรต์ิ, เทพชุมนุม, วิทยาธร 
 

ABSTRACT 
 
 The Study on mural paintings of the temples built before 2475 B.E. in Phuket, Phang Nga and 
Ranong with 32 temples. By focusing on newly created painting, from the position of the image, the 
front wall of the Buddha, the wall between the rooms. The position near the eye level, and play a 
role opposite the title. The part above the door and window showed the history of Buddhism. And  
Wetsandon Chadok 13 stories, the work was about the knowledge of Buddhist history and the 
examples of breaking through obstacles to achieving the goal of life based on religious principles, and 
secondly, to entertain the audience. The result of tracking the events of the characters within the 
image, and from the beauty of the picture. 
 The classification on mural paintings of the temples built before in Phuket, Phang Nga and 
Ranong with 32 temples. Most of the characteristics of the mural, there were 46 Buddhist temples. 
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Secondly, it reflected the paintings as the image of Brahmanism, Birthday Buddha and there were 8 
important figures of Chadok image and the statues of 2 monks. 
Keywords: Mural Painting, Ten Jatakas of Buddha, Buddha's Biography, Ramayana, Angle Rally, Angle 
Musician 
 

บทนํา 
 

จิตรกรรมฝาผนังไทยเริ่มเขียนขึ้นราวปลายศตวรรษท่ี 18 มีลักษณะอิทธิพลศิลปะอินเดียและเขมร เริ่มปรากฏ
ความเป็นไทยท่ีเป็นแบบเฉพาะของตนเองในสมัยสุโขทัยราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 19 และปรากฏอย่างชัดเจนในสมัย
อยุธยากลางพุทธศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา เป็นจิตรกรรมไทยประเพณีท่ีมีรูปแบบและวิวัฒนาการทางศิลปะท่ีสืบทอด
แบบแผนกันมา แต่มีลักษณะเฉพาะของยุคสมัย แบ่งได้เป็นศิลปะแบบสุโขทัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จนถึงครึ่ง
แรกของพุทธศตวรรษที่ 25 เทคนิคและรูปแบบในการเขียนเร่ิมเปลี่ยนไปเน่ืองจากได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตก 
สถานท่ีตั้งจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ตามวัดในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย (กรมศิลปากร . 2502) 

จิตรกรรมไทยเป็นงานศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัวเกิดจากความต้องการบอกเล่าเร่ืองราวทาง
ศาสนา เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาหรือแสดงคติธรรม มีรูปลักษณ์เป็นแบบฉบับ เน้นสาระสําคัญทางศาสนา (จุลทรรศน์พยาฆ
รานนท์. 2552: 14) การแสดงเร่ืองราวทางพุทธศาสนา (บรรณาธิการ,2552)  กล่าวคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังโดยเฉพาะใน
พระอุโบสถซ่ึงเปรียบเสมือนนาวาท่ีจะพาคนข้ามห้วงมหรรณพแห่งสังสารวัฏส่วนศาสนิกชนท่ีไปไหว้พระทําบุญ  คือผู้ท่ี
กําลังจาริกไปสู่พระนิพพาน  ภาพจิตรกรรมฝาผนังสอนเรื่องการละชั่ว  ทําดีเพ่ือมุ่งสู่ความดีสูงสุด  คือจิตท่ีเป็นอิสระจาก
กิเลสท้ังปวงแสดงให้เห็นโลกฝ่ายท่ีไม่ใช่วัตถุ  แต่เป็นโลกของความดีความชั่วซ่ึงวิทยาศาสตร์ไม่ได้ศึกษาไม่ใช่โลกของ
ร่างกายและวัตถุท่ีวิทยาศาสตร์เน้นศึกษา แต่เป็นโลกของคนท่ีต่างกับสัตว์  คือคนที่รู้จักผิดชอบชั่วดี  และการอยู่ร่วมกัน
เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือและมีสันติภาพ  พัฒนาไปสู่ชีวิตท่ีเป็นคนดีขึ้นโดยลําดับ  

จิตรกรรมท่ีนิยมเขียนบนฝาผนัง เป็นงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ อยู่ทนทาน เป็นสาธารณะ ไม่อยู่ในครอบครอง
ของบุคคลเป็นส่วนเฉพาะ จิตรกรรมฝาผนังไทยท่ีนิยมทํากันมาต้ังแต่สมัยโบราณในยุคสมัยต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราว
เกี่ยวกับพุทธศาสนา วรรณคดี เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกายและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวภาพจิตรกรรมไทย จึงจัดเปน็ข้อมูลหรือหลักฐานข้ันต้นท่ีใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเร่ืองราวของอดีตได้ 
จิตรกรรมไทยจึงมีคุณค่าท้ังทางจิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี คติความเชื่อ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติท่ี
สําคัญอย่างหน่ึง ท่ีควรได้รับการดูแลรักษาไว้ คุณค่าของจิตรกรรมไทยโดยท่ัวไปอาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 นัย คือ 
คุณค่าทางเรื่องราว และคุณค่าทางรูปทรง (สมชาติ มณีโชติ, 2526: 11) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475  ในเขตพ้ืนท่ี  จังหวัดภูเก็ต  พังงา  และ
ระนอง 

2. เพ่ือจําแนกลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475  ในเขตพ้ืนท่ี  จังหวัดภูเก็ต  พังงา  
และระนอง 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ ( Research) จากการเก็บข้อมูลทางเอกสาร การบันทึก
รายละเอียดการศึกษาการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกภาพ เก็บข้อมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
วัดของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475  ในเขตพ้ืนท่ี  จังหวัดภูเก็ต  พังงา  และระนองโดยดําเนินตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชาดก อรรถกถาชาดก เวสสันดร
ชาดก ดัชนีอนุภาค การแพร่กระจายของนิทาน และบริบททางสังคม 
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2. ศึกษาข้อมูลเวสสันดรชาดกจากสื่อจิตรกรรมฝาผนังและภาพ 
3. วิเคราะห์ลักษณะการสร้างสรรค์เวสสันดรชาดกในสื่อจิตรกรรมฝาผนังและภาพ 
4. รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากการเก็บบันทึกข้อมูลภาคสนาม มาเรียบเรียงนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

 

ผลการวิจัย 
 

1. ลักษณะจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475  ในเขตพื้นท่ี  จังหวัดภูเก็ต  พังงา  และระนอง  
จํานวน  32 วัด โดยรวมสรุปได้ว่า มีลักษณะจิตรกรรมฝาผนังเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวมีท่ีมา
จากเร่ืองราวทางพุทธศาสนา ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) เป็นภาพเขียนสีฝุ่นบนฝาผนังปูนมีรองพ้ืนซ่ึงมีโครงสีเป็นสี
แดงสด 2) ภาพจิตรกรรมบริเวณต้ังแต่ผนังด้านบนจนถึงขอบบนของหน้าต่าง เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และ 3) 
ภาพจิตรกรรมบริเวณช่องหน้าต่างเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับภาพอ่ืนๆ เช่น ภาพนรกสวรรค์ ปางประจําวัน และบุคคลสําคญั 

2. ผลการจําแนกลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475  ในเขตพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา  
และระนอง 
 
ตารางท่ี 1 การจําแนกลักษณะจิตรกรรมฝาผนังของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ.2475 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต จํานวน 9 วัด 

 

ชื่อวัด 
เนื้อหาเรื่องราว 

ทศชาติชาดก พุทธประวัติ รามเกียรต์ิ เทพชุมนุม วิทยาธร อื่นๆ 
วัดกระทู้       
วัดโฆษิตวิหาร       
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
(วัดเก็ตโฮ่) 

      

วัดถลางพระนางสร้าง       
วัดสุวรรณคีรีวงก์       
วัดสว่างอารมณ์       
วัดไชยธาราม       
วัดโสภณวนาราม       
วัดวัดกิตติสังฆารามกิตติ
สังฆาราม (วัดกะตะ) 

      

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า จิตรกรรมฝาผนังของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ.2475 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต จํานวน 9 วัด
ส่วนใหญ่เป็นจิตกรรมท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ในตอนท่ีสําคัญได้แก่ ประสูติ การพบกับ
เทวทูตท้ัง 4 ออกผนวช ตรัสรู้ การแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 และปรินิพาน มีจํานวน 6 วัด รองลงมามีเนื้อหา
เร่ืองราวเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนคือ ภาพบุคคลสําคัญ หรือเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดบุคคลสําคัญในสถานท่ีนี้ มีจํานวน 2 วัด มี
เนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวกับรามเกียรต์ิและเทพชุมนุม จํานวน 1 วัด 
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ตารางท่ี 2 การจําแนกลักษณะจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475  ในเขตพื้นท่ีจังหวัดพังงา จํานวน 20 วัด 
 

ชื่อวัด 
เนื้อหาเรื่องราว 

ทศชาติชาดก พุทธประวัติ รามเกียรต์ิ เทพชุมนุม วิทยาธร อื่นๆ 
วัดคงคาภิมุข       
วัดคมนียเขต       
วัดควรนิยม       
วัดโคกสวย       
วัดเจริญรมณาวาส       
วัดชนาธิการาม       
วัดดอน       
วัดดิตถาราม       
วัดไตรมารคสถิต       
วัดนากลาง       
วัดนิโครธาราม       
วัดบางเสียด       
วัดประชุมโยธี       
วัดปัจจันตคาม       
วัดปัตติการาม       
วัดมะปริง       
วัดราษฎร์สโมสร       
วัดศรัทธาราม       
วัดสุวรรณคูหา       
วัดเหมืองประชาราม       

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า จิตรกรรมฝาผนังของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ.2475 ในเขตพื้นท่ีจังหวัดพังงา จํานวน 20 วัด

ส่วนใหญ่เป็นจิตกรรมท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ในตอนท่ีสําคัญได้แก่  ประสูติ  การพบกับ
เทวทูตท้ัง 4 ออกผนวช ตรัสรู้ การแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 และปรินิพาน มีจํานวน 20 วัด รองลงมามีเนื้อหา
เร่ืองราวเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนคือ ภาพบุคคลสําคัญ หรือเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดบุคคลสําคัญในสถานท่ีนี้ มีจํานวน 7 วัด มี
เนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวกับรามเกียรต์ิตอนมหากาพย์รามายณะท่ีฤๅษีวาลมีกิ มีจํานวน 2 วัดและทศชาติชาดก เรื่องราวหรือ
ชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า มีจํานวน 1 วัด 
 
ตารางท่ี 3 การจําแนกลักษณะจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475  ในเขตพื้นท่ีจังหวัดระนอง จํานวน 3 วัด 
 

ชื่อวัด 
เนื้อหาเรื่องราว 

ทศชาติชาดก พุทธประวัติ รามเกียรต์ิ เทพชุมนุม วิทยาธร อื่นๆ 
วัดคงคารี       
วัดมัชฌิมเขต       
วัดจันทาราม       

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า จิตรกรรมฝาผนังของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ.2475 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง จํานวน 3 วัด

ส่วนใหญ่เป็นจิตกรรมท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ในตอนท่ีสําคัญได้แก่ ประสูติ การพบกับ
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เทวทูตท้ัง 4 ออกผนวช ตรัสรู้ การแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 และปรินิพาน มีจํานวน 2 วัด รองลงมามีเนื้อหา
เรื่องราวเกี่ยวกับเทพชุมนุมและทศชาติชาดก เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า มีจํานวน 1 วัด 

การจําแนกลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475 ในเขตพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา และ
ระนอง ส่วนใหญ่ลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติ คือเร่ืองราวต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ตลอด
ถึงเรื่องราวต่างๆของบุคคลและสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า ในตอนท่ีสําคัญได้แก่ ประสูติ การพบกับเทวทูตท้ัง 4 
ออกผนวช ตรัสรู้ การแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 และปรินิพาน 
 

 
 

ภาพท่ี 1 วัดโสภณวนาราม อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ภาพจิตกรรมด้านหลังพระประธานท่ีแสดงถึงพุทธประวัติในตอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงพระองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิ ทรง
ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ แม้จะมีหมู่มารเข้ามาขัดขวาง แต่ก็พ่ายแพ้พระบารมีของพระองค์กลับไป จนเวลาผ่านไป

ในท่ีสุดพระองค์ทรงบรรลุญาณ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 วัดชนาธิการาม อ.เมือง จังหวัดพังงา 
ภาพจิตกรรมด้านหลังพระประธานท่ีแสดงถึงพุทธประวัติในตอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงพระองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิ ใต้ต้น

พระศรีมหาโพธ์ิ ณ อุรุเวลาเสนานิคม เมืองพาราณสี 
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ภาพท่ี 3 วัดคงคาวารี อ.เมือง จังหวัดระนอง 
พระนางสิริมหามายา มีพระประสูติกาลท่ีใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน เม่ือวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ํา เดือนเพ็ญ เสวยฤกษ์

วิสาขะ 80 ปีก่อนพุทธศักราช (ปัจจุบันลุมพินีวัน อยู่ในประเทศเนปาล) 
 

ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยท่ีพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์
บําเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนํามาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือแสดงหลักธรรมสุภาษิตท่ีพระองค์ทรงประสงค์ 
เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ชาดกเป็นเร่ืองเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก 

เวสสันดรชาดก  เป็นชีวประวัติเร่ืองหนึ่งในทศชาติชาดก กล่าวถึงพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในการ
บําเพ็ญทานบารมี ก่อนจะทรงอุบัติเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "มหาชาติชาดก" ในการเทศนา 
เรียกว่า "เทศน์มหาชาติ" 

 

 
 

ภาพท่ี 4 วัดดอน อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
พระเตมีย์ชาดก เป็นชาติแรกในทศชาติชาดก ก่อนท่ีจะมาตรัสรู้เป็นสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านาม

พระโคดม ชาตินี้ พระองค์ทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี หมายถึง การออกบวช 
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ภาพท่ี 5 วัดนิโครธาราม อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
สุวรรณสามชาดก เป็นชีวประวัติเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก กล่าวถึงพระชาติของพระโคตมพุทธเจ้า

เสวยพระชาติเป็นสุวรรรณสามดาบสในการบําเพ็ญเมตตาบารมีโดยสุวรรรณสามดาบสต้องรับภาระเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ตา
บอด วันหนึ่งพระเจ้ากบิลยักขราชแผลงศรมาถูกได้รับบาดเจ็บแสนสาหัส แต่ก็ไม่ได้โกรธ กลับแสดงเมตตาจิตต่อ และ

เทศนาทศพิธราชธรรมให้กบิลยักษ์ฟัง ด้วยอํานาจแห่งเมตตาธรรมทําให้พระสุวรรณสามหายเจ็บปวดรอดชีวิตมาได้ และ
บิดามารดาก็กลับมีจักษุดี 

 

 
 

ภาพที่ 6 วัดคงคาคีรี อ.เมือง จ.ระนอง 
รามเกียรต์ิ เป็นวรรณคดีสําคัญเร่ืองหนึ่งของไทย โดยมีต้นเค้าจากวรรณคดีอินเดีย คอืมหากาพย์รามายณะที่

ฤๅษีวาลมีกิ ชาวอินเดีย แต่งข้ึนเป็นภาษาสันสกฤต เม่ือประมาณ 2,400 ปีเศษ เชื่อว่าน่าจะเป็นท่ีรู้จักในหมู่ชาวไทยมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ จากอิทธิพลของลัทธิพราหมณ์ฮินดู โดยแฝงไว้ซ่ึงคติยกย่องพระมหากษัตริย์ ซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นอวตาร

ของพระนารายณ์ 
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ภาพท่ี 7 วัดอนุภาษกฤษฎาราม(วัดเก็ตโฮ่) อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
เทพชุมนุม ในจิตรกรรมฝาผนังน้ัน มีหลักฐานปรากฏว่าเป็นเร่ืองราวท่ีนิยมนํามาเขียนกันต้ังแต่ครั้งกรุงศรี

อยุธยาตอนปลายและสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภาพเทพชุมนุมจัดได้ว่าเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ตอน
สําคัญท่ีสุดในพุทธประวัติ จะเห็นว่า ช่างเขียนโบราณให้ความสําคัญกับภาพนี้มาก โดยวางตําแหน่งของภาพเทพชุมนุมไว้

บนฝาผนังด้านข้างตอนบน เป็นภาพใหญ่เต็มพ้ืนท่ีผนังอุโบสถ 
 

 
 

ภาพที่ 8 วัดจันทราราม  อ.กระบุรี จ.ระนอง 
พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจําพรรษาท่ีโคนต้นปาริฉัตร ต้นไม้สวรรค์ หมู่เทพยดาในสรวงสวรรค์ให้มาร่วมชุมนุม   

เพ่ือฟังธรรมพระพุทธเจ้า   
 

 
 

ภาพท่ี 9 วัดราษฎร์สโมสร อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 
หมู่เทพยดาฟังธรรมพระพุทธเจ้า  ปฐมสมโพธิว่า  เสียงป่าวประกาศของพระอินทร์นั้น ดังปกแผ่ท่ัวไปในสกลเทพยธานีท้ัง

หม่ืนโยชน์ เทพเจ้าท้ังปวงได้สดับก็บังเกิดโสมนัสพิศวง ต่างองค์ร้องเรียกซ่ึงกันและกันต่อๆ กันไปจนตลอดถึงหม่ืน
จักรวาล 
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ภาพท่ี 10 วัดโสภณวนาราม อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
 

จึงสะท้อนให้เห็นถึงผลงานจิตรกรรมกลุ่มตัวอย่าง คือ ภาพอ่ืนๆ อย่างภาพเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูท่ีแสดง
ถึงการเข้ามามีอิทธิพลในบริเวณจ.ภูเก็ต พังงา และระนอง เชื่อว่าประมาณศตวรรษท่ี 2 ในยุคคริสตกาล พ่อค้าชาว
อินเดียจากเบงกอลได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับประชาชนในคาบสมุทรมาลายาแล้ว ดังปรากฏในบันทึก
ของ ปโตเลมี (Ptolemy) ถึงชื่อเมืองในเกาะชวา สุมาตรา นอกจากน้ีจากบันทึกของพุทธศาสนาก็ยังปรากฏชื่อเมือง ซ่ึง
สอดคล้องกับการค้นพบแหล่งโบราณคดีท่ีพระนารายณ์ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ําตะกั่วป่าตรงข้ามกับแหล่งโบราณคดี
เขาพระนารายณ์  (อยู่ทางทิศเหนือของแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์)  ปัจจุบันเป็นเขตพ้ืนท่ี ตําบลเหล อําเภอกะ
ปง จังหวัดพังงา  แหล่งโบราณคดีท่ีพระนารายณ์แห่งนี้  เดิมเคยเป็นท่ีประดิษฐานของเทวรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ 3 
องค์ คือพระนารายณ์  และเทพบริวารอีก 2 องค์ คือฤๅษีมารกัณเฑยะ  ซ่ึงชาวบ้านเรียกว่าพระลักษมณ์องค์หนึ่ง  และ
นางภูเทวี  ท่ีชาวบ้านเรียกว่า นางสีดา อีกองค์หนึ่ง  รวมท้ังศลิาจารึกหลักท่ี  26  (ศิลาจารึกเขาพระนารายณ์)    

 

 
 

ภาพที่ 11 วัดเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
พระพิฆเนศได้กลายเป็นเทพเจ้าองค์สําคัญในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) ความศรัทธาเชื่อถือได้แพร่หลายสู่แผ่นดินสยาม 

ตั้งแต่สมัยโบราณ 
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ภาพที่ 12 วัดมะปริง  จ.พังงา 
พระพรหม มหาเทพผู้ย่ิงใหญ่หนึ่งในสามตรีมูรติ ทรงรับฟังคําอธิษฐานของผู้ศรัทธาเสมอ ผู้บูชาพระพรหมและทําความดี 

จะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังในสิ่งท่ีปรารถนา 
 

สะท้อนให้เห็นถึงผลงานจิตรกรรมกลุ่มตัวอย่าง คือ ภาพอ่ืนๆ อย่างภาพปางประจําวัน แสดงถึงการนับถือ
ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ซ่ึงถือว่าเป็นศาสนาประจําชาติ ท้ังนี้ นอกจากพระประธานท่ีพุทธศาสนิกชนเคารพกราบไหว้
บูชาแล้ว ในแต่ละวัดยังจัดพระพุทธรูปประจําวันเกิด ให้ผู้คนได้ไหว้บูชาเพ่ือเป็นสิริมงคลกับตัวเองอีกด้วย ส่วนท่ีไปท่ีมา
ของการกําหนดพระพุทธรูปแต่ละปางนั้น ไม่มีปรากฏสมัยท่ีแน่ชัด กล่าวกันว่าการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้เป็น
พระพุทธรูปประจําวันเกิดแต่ละวันนั้น เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนท่ีจะหาท่ีพ่ึงทางใจ และถือว่าการบูชาพระประจําวัน
เกิดเป็นมงคลอันสูงย่ิงอีกประการหนึ่ง 

 

 
 

ภาพที่ 13 วัดประชุมโยธี  จ.พังงา 
พระปางประจําวันอาทิตย์ 

 

 
 

ภาพที่ 14 วัดราษฎร์สโมสร จ.พังงา 
พระปางประจําวันอังคาร 
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สะท้อนให้เห็นถึงผลงานจิตรกรรมกลุ่มตัวอย่าง คือ ภาพอื่นๆ อย่างภาพบุคคลสําคัญ หรือเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิด
บุคคลสําคัญในสถานที่นี้  เพ่ือเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้แก่คนรุ่นหลังว่าคร้ังหนึ่งเคยมีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนในอดีตบ้าง  หรือ
เป็นการสะท้อนให้เราระลึกถึงคณุงามความดีท่ีบุคคลสําคัญได้กระทํามาเพ่ือเอาเป็นเย่ียงอย่าง 

 

 
 

ภาพท่ี 15 วัดถลางพระนางสร้าง  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 
ภาพศึกถลางในคร้ังสงครามเก้าทัพ สมัยกรุงศรีอยุธยา 

 

 
 

ภาพท่ี 16 วัดศรัทธาราม  อ.ทับปุด จ.พังงา 
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรัทธาราม 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ลักษณะจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475  ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา  และระนอง มีจํานวน  
32 วัด เป็นภาพจิตรกรรมท่ีได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ โดยวิเคราะห์ได้จากตําแหน่งของภาพ ซ่ึงอยู่ท่ีผนังด้านหน้าพระ
ประธาน เย้ืองลงมาเหนือบริเวณผนังระหว่างห้อง ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีอยู่ใกล้ระดับสายตา และมีบทบาทในฐานะตําแหน่ง
ประจันหน้ากับพระประธาน สอดคล้องกับ นิธิอร พรอําไพสกล (2557) สมัยต้นรัตนโกสินทร์ประเพณีท่ีนิยมกันในการ 
วาดภาพประดับผนังพระอุโบสถ ได้แก่ การเขียนภาพมารผจญ บนผนังด้านหน้าพระประธาน ด้านหลังเขียนภาพไตรภูมิ 
ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สําหรับผนัง ด้านข้างนั้นส่วนท่ีอยูเ่หนือขอบประตูและหน้าต่างมักเขียน 
พุทธประวัติไว้ด้านหนึ่ง และเขียนเร่ืองเวสสันดรชาดกท้ัง 13 กัณฑ์ไว้อีกด้าน โดยเรียงตามลําดับต้ังแต่กัณฑ์ทศพรไป 
จนถึงนครกัณฑ์องค์ประกอบสําคัญท่ีถูกนํามาใช้ในการนําเสนอเร่ืองราวดังกล่าวคือ ภาพตัวละครท่ีแสดงท่าทางต่างๆ 
และภาพทิวทัศน์โดยรอบ ท้ังนี้ ผลงานมีการสื่อถึงเรื่อง ความรู้ด้านพุทธประวัติ และตัวอย่างการฝ่าฟันอุปสรรคสู่การ
บรรลุเป้าหมายของชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา และ ประการท่ีสอง เพ่ือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผลงาน อันเกิดจากการ
ติดตามเหตุการณ์ของตัวละครภายในภาพ และจากความสวยงามของภาพ   
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การจําแนกลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2475  ในเขตพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา  และ
ระนอง จํานวน  32 วัด ส่วนใหญ่ลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง เป็นเร่ืองราวของพุทธประวัติ คือเร่ืองราวต่าง ๆ ของ
พระพุทธเจ้า ตลอดถึงเร่ืองราวต่างๆของบุคคลและสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ในตอนท่ีสําคัญได้แก่  ประสูติ  
การพบกับเทวทูตท้ัง ๔  ออกผนวช  ตรัสรู้  การแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ท้ัง ๕ และปรินิพาน รองลงมาจึงสะท้อน
ให้เห็นถึงผลงานจิตรกรรมกลุ่มตัวอย่าง คือ ภาพอ่ืนๆ อย่างภาพเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูท่ีแสดงถึงการเข้ามามี
อิทธิพลในบริเวณจ.ภูเก็ต พังงา และระนอง เชื่อว่าประมาณศตวรรษท่ี 2 ในยุคคริสตกาล พ่อค้าชาวอินเดียจากเบงกอล
ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับประชาชนในคาบสมุทรมาลายาแล้ว ดังปรากฏในบันทึกของ ปโตเลมี (Ptolemy) 
ถึงชื่อเมืองในเกาะชวา สุมาตรา นอกจากน้ีจากบันทึกของพุทธศาสนาก็ยังปรากฏชื่อเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับการค้นพบ
แหล่งโบราณคดีท่ีพระนารายณ์ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ําตะกั่วป่าตรงข้ามกับแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์  (อยู่ทาง
ทิศเหนือของแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์)  ปัจจุบันเป็นเขตพ้ืนท่ี ตําบลเหล อําเภอกะปง จังหวัดพังงา  แหล่ง
โบราณคดีท่ีพระนารายณ์แห่งนี้  เดิมเคยเป็นท่ีประดิษฐานของเทวรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ 3 องค์ คือพระ
นารายณ์  และเทพบริวารอีก 2 องค์ คือฤๅษีมารกัณเฑยะ  ซ่ึงชาวบ้านเรียกว่าพระลักษมณ์องค์หนึ่ง  และนางภูเทวี  ท่ี
ชาวบ้านเรียกว่า นางสีดา อีกองค์หนึ่ง  รวมท้ังศิลาจารึกหลักท่ี  26  (ศิลาจารึกเขาพระนารายณ์) หรืออาจเป็นอย่างภาพ
ปางประจําวัน แสดงถึงการนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ซ่ึงถือว่าเป็นศาสนาประจําชาติ ท้ังนี้ นอกจากพระประธานท่ี
พุทธศาสนิกชนเคารพกราบไหว้บูชาแล้ว ในแต่ละวัดยังจัดพระพุทธรูปประจําวันเกิด ให้ผู้คนได้ไหว้บูชาเพ่ือเป็นสิริมงคล
กับตัวเองอีกด้วย ส่วนท่ีไปท่ีมาของการกําหนดพระพุทธรูปแต่ละปางนั้น ไม่มีปรากฏสมัยท่ีแน่ชัด กล่าวกันว่าการสร้าง
พระพุทธรูปปางต่างๆ ให้เป็นพระพุทธรูปประจําวันเกิดแต่ละวันนั้น เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนท่ีจะหาท่ีพ่ึงทางใจ 
และถือว่าการบูชาพระประจําวันเกิดเป็นมงคลอันสูงย่ิงอีกประการหนึ่ง และมีภาพบุคคลสําคัญ หรือเหตุการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดบุคคลสําคัญในสถานท่ีนี้  เพ่ือเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้แก่คนรุ่นหลังว่าคร้ังหนึ่งเคยมีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนในอดีต
บ้าง  หรือเป็นการสะท้อนให้เราระลึกถึงคุณงามความดีท่ีบุคคลสําคัญได้กระทํามาเพ่ือเอาเป็นเย่ียงอย่าง ,พบลักษณะของ
จิตรกรรมฝาผนัง ท่ีเขียนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรต์ิ เป็นวรรณคดีสําคัญเร่ืองหนึ่งของไทย โดยมีต้นเค้าจากวรรณคดี
อินเดีย สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับอิทธิพลของลัทธิพราหมณ์ฮินดู โดยแฝงไว้ซ่ึงคติยกย่องพระมหากษัตริย์ ซ่ึงเชื่อกันว่า
เป็นอวตารของพระนารายณ์ , พบลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ท่ีเขียนถึงเรื่องราวชาดก สมัยท่ีพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์
บําเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนํามาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือแสดงหลักธรรมสุภาษิตท่ีคล้ายนิทาน บางคร้ัง
จึงเรียกว่า นิทานชาดก และยังพบลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ท่ีเขียนถึงเรื่องราวเทพชุมนุม ในจิตรกรรมฝาผนังซ่ึงมี
หลักฐานปรากฏว่าเป็นเรื่องราวท่ีนิยมนํามาเขียนกันต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและสืบต่อมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ภาพเทพชุมนุมจัดได้ว่าเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ตอนสําคัญท่ีสุดในพุทธประวัติ จะเห็นว่า ช่างเขียน
โบราณให้ความสําคัญกับภาพนี้มาก โดยวางตําแหน่งของภาพเทพชุมนุมไว้บนฝาผนังด้านข้างตอนบน เป็นภาพใหญ่เต็ม
พ้ืนท่ีผนังอุโบสถ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

สถาบันการศึกษาควรกําหนดพันธกิจส่วนหนึ่งของบุคลากรในหน่วยงานให้ดําเนินโครงการวิจัยเก่ียวกับการ
สร้างสรรค์ การส่งเสริม หรือการอนุรักษ์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีปรากฏในสถานท่ีต่างๆ ไม่เฉพาะภายในวัดเท่านั้น เพ่ือ
เป็นการสร้างฐานข้อมูลด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี การแต่ง
กาย การแสดงการละเล่นพ้ืนเมืองต่าง ๆ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละยุคสมัย ซ่ึงสะท้อนออกมาจากผลงาน
จิตรกรรมฝาผนังในยุคนั้น 
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บทคัดย่อ 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการงานการเงิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ปีงบประมาณ 2560   
คร้ังนี้ โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการงานการเงินท่ีมา ติดต่อราชการโดยสุ่มแบบสะดวก จํานวน 200 คน มา
ดําเนินการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

1. ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการเงินโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( x = 3.47 ,S.D = 
0.65)   และพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความพึงพอใจระดับดี คือ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีให้บริการเป็นอย่างดี,มีความ
สุภาพและเต็มใจบริการ ,มีการให้บริการที่เป็นธรรม(ไม่เลือกปฏิบัติ), มีความซ่ือสัตย์(ไม่เรียกร้องค่าตอบแทน) ส่วน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับพอใช้ การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี และความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

ด้านกระบวนการการให้บริการมีความพึงพอใจระดับพอใช้ คือ มีขั้นตอน  ระเบียบ  วิธีการในการขอรับบริการ
ท่ีชัดเจน, รวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี, คุณภาพ/ความถูกต้อง/ความชัดเจนของข้อมูล/คําแนะนําในการ
ให้บริการ และดําเนินการทันกําหนดเวลา 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับพอใช้ คือ  
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอรับบริการ และสถานท่ีให้บริการ สะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการด้านการเงิน ในด้านขั้นตอนของการเบิกจ่าย, ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ
,ด้านสถานท่ีในการให้บริการและด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานควรมีการปรับปรุงเร่ืองข้ันตอนการบริการ
ท่ีชัดเจนและเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการ 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, บริการงานการเงิน 
 

ABSTRACT 
 
 Satisfaction of the payment service in Faculty of Education ,Phuket Rajabhat University for 
the fiscal year  2017 were measured from recipients and analyzed in forms of percentage, mean, and 
standard deviation. 
The results showed that : 

1. satisfaction level among the payment service recipients results from studying was in a 

medium level. ( x = 3.47, SD = 0.65) and in each aspect was at a high level.  
 The payment staff received satisfaction in a high level, the staff had knowledge about 
payment, pleasure, fairness, honesty and  service recipients satisfaction in a medium level, good 
looking and convenience.  
 The payment service process was in a medium level, payment service steps, orders, process 
clearly, quality and right data, recommend for service and on-time operations,  
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 The payment service convenience was a in medium level for payment service on service 
recipients and clearness, order for use by the service recipients. 
 2. Suggestions for financial services in terms of the process of disbursement, the information 
service, the place of service and the service of staff in the agency should be improved on the process 
of clear and speed service. 
Keywords: Satisfaction, Payment Service  
 

บทนํา 
 

การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสําคัญ และพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด ท้ังนี้เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยน้ันการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นพันธกิจสําคัญอันดับแรกท่ีรัฐพึงกระทํา ย่ิงในช่วงปัจจุบันเป็นกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพ
สังคมให้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของโลกล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือ การยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เพ่ิมมากข้ึน
รวมท้ังประชาชนมีการเรียกร้องการบริการท่ีดีขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปหรือองค์กร
ประชาชนเปิดเผยความต้องการของตนให้สังคมได้รับรู้ง่ายข้ึน ประชาชนมีระดับการศึกษาและค่านิยมประชาธิปไตยท่ี
สูงข้ึนทําให้ต้องการภาครัฐท่ีมีความโปร่งใสและรับผิดชอบในการดําเนินงานมากขึ้น รวมถึงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน และการที่ภาครัฐเองก็ตระหนักดีว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือท่ีดีจากประชาชนแล้ว
นโยบายของรัฐก็จะไม่เกิดผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวอีก ท้ังแรงกดดันดังกล่าวจําเป็นท่ี
ภาครัฐต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซ่ึงความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก จึงจําเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพให้สนองความต้องการดังกล่าว แต่
อย่างไรก็ตามการดําเนินการเป็นสิ่งท่ีทําได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากความต้องการของประชาชนมีหลากหลายและซับซ้อน ย่ิง
ไปกว่านั้นการดําเนินการดังกล่าวของภาครัฐต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ในการปรับปรุงการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการและแนวคิดดังกล่าวในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2546-2549) ก.พ.ร. ได้ดําเนินการส่งเสริม
สนับสนุนและผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยกําหนดทิศทางการดําเนินการไว้
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 สําหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนท่ีดีขึ้น ก.พ.ร.ได้กําหนดเป้าหมายไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546) ดังน้ี (สํานักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550) 

1.ประชาชนร้อยละ 80 โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานราชการ 
2.ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนลดลงได้มากกว่าร้อยละ 50 โดยเฉลี่ย

ภายในปี พ.ศ.2550 
 การดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้ใช้มาตรการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 
2546 ดังน้ี 

1. มาตรการตามยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางานปรับปรุงข้ันตอนและแนวทางการ
ให้บริการประชาชน โดยให้แต่ละส่วนราชการเสนอแผนในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการท่ีล้าสมัย ไม่มีความจําเป็น หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการมอบอํานาจ การ
อนุมัติ อนุญาตและการสั่งการต่างๆ ให้เสร็จสิ้น ณ จุดให้บริการเดียวกัน 

2. มาตรการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
การบริการผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐนั้น ผู้รับบริการท่ัวไปท่ีต้องติดต่อกับ หน่วยงานของรัฐต้ังแต่เกิด

จนกระท่ังตาย เนื่องจากมีกฎหมายบังคับจากหน่วยงานของรัฐบริการได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น สะดวกรวดเร็วและชัดเจน ใช้เวลาดําเนินการพิจารณา   ไม่มาก เม่ือผู้รับบริการมาติดต่อสามารถดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปมาหลายคร้ัง ก็จะทําให้ผู้รับบริการมีเวลาไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ เป็น
การเพิ่ม รายได้และผลผลิตมวลรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง สําหรับกรณีของภาคเอกชนที่เป็นนักธุรกิจ ต้องมีการ
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พิจารณาก่อนการลงทุน หากระบบราชการโดยเฉพาะการบริการท่ีไม่ชัดเจน นักลงทุนก็ ไม่กล้าเสี่ยงเข้ามาลงทุนทําให้
ผู้รับบริการไม่มีงานทํา ขาดรายได้ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจึงได้เร่งดําเนินการให้มีการปรับปรุงให้การบริการที่ดี ซ่ึง 
ผู้รับบริการก็คาดหวังว่าจะได้รับการการบริการที่จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสียค่าใช้จ่ายตํ่า คุ้มค่าต่อเงิน
ภาษีของราษฎรท่ีเสียภาษีและมีการแข่งขันการให้บริการของภาครัฐทุกด้าน โดยมีการปรับปรุงระบบการให้บริการ การ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ การสร้าง จิตสํานึกต่อการบริการสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการแก่
ผู้รับบริการและความเป็นนักวิชาชีพของข้าราชการต่อไป 

สํานักงานคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทําหน้าท่ีในการให้บริการ ผู้รับบริการตามบทบาทภารกิจ
ของรัฐบาล ในด้านต่างโดยเฉพาะงานบริการการเงินและงบประมาณมีความสําคัญในการขับเคล่ือนงานทุกแผนงาน/กลุ่ม
งาน/สาขาวิชา ท่ีมีควรจําเป็นอย่างมากท่ีต้องมาใช้บริการหรือการจัดสรรงบประมาณการเบิกจ่ายต่างๆ จึงควรมีการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ ผู้รับบริการให้ได้รับการบริการท่ีดีและมีประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้รับบริการ ท้ังประชากรกลุ่มเป้าหมาย และสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ทํางานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานการเงินของเจ้าหน้าท่ี สํานักงานคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการให้บริการของ สํานักงานคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

ในการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินของสํานักงาน สํานักงานคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งนี้ เป็นการศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ จัดเก็บข้อมูล วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เลือกวิธีการเก็บ
ข้อมูลซ่ึงมีท้ัง แบบปฐมภูมิท่ีได้จากการสังเกตและข้อมูลทุติยภูมิ และขั้นตอนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผล
เพ่ือให้เห็นถึงเชิงปริมาณและพรรณนาวิเคราะห์  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่  นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ บุคลากรภายใน และผู้มาติดต่องานจาก
หน่วยงานภายนอก ท่ีเข้ามาใช้บริการกับทางสํานักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปีงบประมาณ 2560 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30  กันยายน  2560 โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการเพียง จํานวน 200 คน และเก็บแบบสํารวจจากผู้
มาติดต่องาน จํานวน 200 ฉบับ ในปีงบประมาณ 2560 นี้ 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานการเงินสํานักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏภูเก็ต 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบบสํารวจได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนที่ทําหน้าท่ีในการบรกิารใน

สํานักงานเป็นคนสัมภาษณ์หรือมอบหมายให้ กลุ่มเป้าหมายได้ทําเอง   
4. ผู้ศึกษาได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาความถ่ีและค่าร้อยละใน

การอธิบายผลท่ีได้รับ 
ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีท่ีวิจัยผู้ใช้บริการงานการเงินสํานักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ใน

ปีงบประมาณ 2560 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

และด้านปัญหางาน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 เลือกวิธีการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธี

นําแบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการตอบ โดยการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 200 ชุด และให้เจ้าหน้าท่ีในสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แจกแบบสอบถามผู้ให้บริการ และรอรับคืน และขั้นตอนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและ 
สรุปผลเพ่ือให้เห็นถึงเชิงปริมาณและพรรณนาวิเคราะห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยใช้วิธีมี 4 ระดับ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แล้วนําเสนอให้
คณะหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา  จํานวน 3  ท่านมีค่าระหว่าง 0.50 ขึ้นไป และทําการ Try out 
กับกลุ่มท่ีไม่ใช่ตัวอย่างจํานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามได้ 0.75  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
สถิติวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ,ค่าร้อยละ (Percentage) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวิจัย 
 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินสํานักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ในปีงบประมาณ 2560 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า เพศ จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้
ให้บริการงานการเงินสํานักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และเพศหญิง 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50  

อายุ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 อายุระหว่าง 21-30 
ปี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 อายุ 41-50 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และอายุ 51 ปีขึ้นไป 
จํานวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บุคลากรภายในคณะครุศาสตร์/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 121 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.50 พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 นักศึกษา จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.00 และบุคลากรภายนอกคณะครุศาสตร์ (สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50  

เร่ืองท่ีขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขอรับบริการ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ,ปรึกษางาน 
จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ,ขอข้อมูลเรื่องการเงิน จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ประสานงาน จํานวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และด้านอ่ืนๆ (ขอตรวจสอบติดตามเอกสารเอกสาร, แก้ไขเอกสาร) จํานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 

ช่องในการขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขอรับบริการมาติดต่อด้วยตนเอง จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.50 ,ทางโทรศัพท์ จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ,ทาง LINE จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 , ทาง
หนังสือราชการ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และทาง E-mail จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

เรื่องท่ีขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขั้นตอนการเบิกจ่าย/ระเบียนการเบิกจ่าย จํานวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.00 ,แผนและงบประมาณการเบิกจ่าย จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ,พัสดุและครุภัณฑ์ จํานวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และอื่นๆ การแก้ไขเอกสาร จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 

ความถ่ีในการขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขั้นตอน 2-3 คร้ัง/สัปดาห์  จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 ,1 ครั้ง/สัปดาห์ จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ,เกือบทุกวัน จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 และทุก
วัน จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆทางของงานการเงิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขั้นตอนเจ้าหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ,E-document จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ,ทาง Line 
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานการเงินสํานักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้  ( x  = 3.50 , S.D = 0.65) เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้านพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังน้ี 

1. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับดี( x  = 3.65 ,S.D = 0.53) คือ เจ้าหน้าท่ีมี

ความรู้ในเร่ืองท่ีให้บริการเป็นอย่างดี ( x  = 3.76 ,S.D = 0.42) ,มีความสุภาพและเต็มใจบริการ ( x  = 3.66 ,S.D = 
0.47) , มีการให้บริการท่ีเป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ) ( x  = 3.58 ,S.D = 0.60) , มีความซ่ือสัตย์ (ไม่เรียกร้องค่าตอบแทน) 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 390 |



( x  = 3.60 ,S.D = 0.66)   ส่วนผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับพอใช้ ( x  = 3.49 ,S.D = 0.67)  คือ การแต่งกายของ
เจ้าหน้าท่ี ( x  = 3.50 ,S.D = 0.67) และความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ( x  = 3.48 ,S.D = 0.67)    

2. ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับพอใช้ ( x  = 3.36 ,S.D = 0.68) คือ 
มีขั้นตอน  ระเบียบ  วิธีการในการข้อรับบริการท่ีชัดเจน ( x  = 3.46 ,S.D = 0.57),รวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
( x  = 3.40 ,S.D = 0.66),คุณภาพ/ความถูกต้อง/ความชัดเจนของข้อมูล/คําแนะนําในการให้บริการ ( x  = 3.35 ,S.D = 
0.76) และดําเนินการทันกําหนดเวลา( x  = 3.24 ,S.D = 0.76) 

3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับพอใช้ ( x  = 3.49 ,S.D = 0.67) คือ การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ( x  = 3.48 ,S.D = 0.67) เช่น ท่ีนั่งรอรับบริการ   และสถานท่ีให้บริการ สะอาด 
และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ( x  = 3.50 ,S.D = 0.67) 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา จากผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการท่ีมาขอรับ
บริการ จํานวน 200 คน ให้ความคิดเห็นเสนอแนะในการปรับปรุง ในด้านด้านข้ันตอนของการเบิกจ่าย, ด้านข้อมูล
ข่าวสารท่ีให้บริการ,ด้านสถานท่ีในการให้บริการและด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการงานการเงินสํานักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ในปีงบประมาณ 2560  พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงิน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้  ( x  
= 3.50 , S.D = 0.65)   เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ดังน้ี 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความพึงพอใจระดับดี ( x  = 3.65 ,S.D = 0.53) คือ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในเร่ืองท่ี
ให้บริการเป็นอย่างดี ,มีความสุภาพและเต็มใจบริการ ,มีการให้บริการท่ีเป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ) ,มีความซ่ือสัตย์(ไม่
เรียกร้องค่าตอบแทน) สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ชนะดา  วีระพันธ์ (2554) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการ อย่าง
เพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ืองอาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้าน การให้บริการอย่างเสมอภาค 
ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ืองเจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความย้ิมแย้ม แจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบและมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน และส่วนผู้รับบริการมี

ความพึงพอใจระดับพอใช้ ( x  = 3.49 ,S.D = 0.67)  คือการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี และความสะดวกในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี   

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจระดับพอใช้ ( x  = 3.36 ,S.D = 0.68) คือ มีขั้นตอน  
ระเบียบ  วิธีการในการข้อรับบริการที่ชัดเจน ,รวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ,คุณภาพ/ความถูกต้อง/ความชัดเจน
ของข้อมูล/คําแนะนําในการให้บริการ และดําเนินการทันกําหนดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัย วรรณวิมล จงจรวยสกุล 
(2551) พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ บริการด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรือร้น สร้างความประทับใจและ
ความเข้าใจท่ีดีแก่ผู้มาติดต่อ คณะนิติศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความรู้ ความเข้าใจ ให้คําปรึกษา
และข้อแนะนํา บริการเป็นไปตามกําหนดเวลาท่ีประกาศ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ ์ตรงตามเวลา  
 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับพอใช้ ( x  = 3.49 ,S.D = 0.67) คือ การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอรับบริการ   และสถานท่ีให้บริการ สะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู (2555) ผลการวิจัย 
พบว่า สถานท่ีให้บริการ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน

สถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอรับบริการ ฯลฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( x =3.47) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ธนวรรธน์  บริพันธ์ุ (2553)  พบว่าด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีค่า
คะแนนความพึงพอใจระดับพอใช้ ( x  =  3.53 ,S.D = 0.79), ( x  = 3.49 ,S.D =  0.51) และ( x  = 3.42 ,S.D =  0.76) 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการด้านการเงิน ในด้านขั้นตอนของการเบิกจ่าย, ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ
,ด้านสถานท่ีในการให้บริการและด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานควรมีการปรับปรุงเร่ืองข้ันตอนการบริการ
ท่ีชัดเจนและเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัย จะนําผลการวิจัยท่ีได้รับความพึงพอในระดับพอใช้ การให้ข้อมูลข่าวสารการบริการแก่ผู้รับบริการ
ควรมีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้านคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
และด้านสถานท่ีให้บริการผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง โดยจะนําไปปรับปรุง พัฒนาการให้บริการด้วยความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน
ต่อไปและสามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีมีความชัดเจนเพื่อเป็นแบบแผนแก่หน่วยงานอ่ืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับความเหมาะสมในการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านของ
ผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี 
จํานวน 626 แห่ง และ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 250 คน 
เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถามซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ัน 0.85 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และ การทดสอบค่าเอฟ  ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเหมาะสมของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัด
อุบลราชธานีในการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยระดับมากในด้าน Share 
Value  ด้าน Style และ ด้าน Skill ตามลําดับ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางในด้าน Strategy  ด้าน Staff และด้าน 
System ตามลําดับ และ ส่วนค่าเฉลี่ยด้าน Structure มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดอยู่ในระดับน้อย ผู้ประกอบการค้าส่งท่ีมีขนาด
องค์กร และ ตําแหน่งท่ีตั้งโรงงานแตกต่างกัน มีระดับความเหมาะสมต่อการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ: ระดับความเหมาะสม, ผู้ประกอบการค้าส่ง 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this study was to investigate the level of trade suitability with wholesalers of 
wholesale traders in Ubon Ratchathani. The research population was 6 2 6  wholesalers in Ubon 
Ratchathani and the research sample consisted 250 wholesalers in Ubon Ratchathani. The instrument 
used was a questionnaire with a reliability of 0.85. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test (one-way ANOVA method). The results showed that the level 
of appropriateness of wholesale traders in Ubon Ratchathani province in trade with neighbouring 
countries was at a high level. The high level average value in share value was followed by style and 
skill respectively. The moderate level average value in strategy was followed by staff and system, 
respectively. And, structure average value was found at a low level. Wholesalers with different 
organization sizes and plant locations, the level of suitability for trading with neighbouring countries 
was significantly different at 0.05 level. 
Keywords: Appropriate Level, Wholesale Traders 
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บทนํา 
 
 ธุรกิจสาขาค้าส่งเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างย่ิง เพราะนอกจากจะเป็นสาขาท่ี
ทํารายได้และมีการจ้างงานสูงแล้ว  ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม และยังเป็นตัวขับเคลื่อน
ในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและ
กระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 

สืบเนื่องจากกระแสธุรกิจโลกในปัจจุบันได้มีการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าในวงกว้างข้ึนจากเดิม อัน
เนื่องมาจากภาวะการแข่งขันและกระแสการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีรุนแรงขึ้นทําให้ประเทศอาเซียนได้
พยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอันจะช่วยเพ่ิมบทบาทและอํานาจต่อรองของอาเซียนในเวที
เศรษฐกิจโลกจึงเป็นท่ีมาของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังท่ีเป็นอยู่  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้วิถีการค้าและ
การลงทุนเปิดกว้างข้ึนจากเดิมอีกหลายเท่า  จึงนับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของภาคผู้ประกอบการค้าส่งไทย ท่ีจะศึกษาและ
ทําความเข้าใจในโอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผนและปรับกลยุทธ์รองรับ ประกอบการ
ค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเต็มตัว   ซ่ึงประโยชน์ของการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีพรมแดนติดกัน ทํา
ให้ไทยมีความได้เปรียบประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ ในอาเซียน และคู่แข่งนอกภูมิภาคอาเซียน ดังน้ี   

1. ต้นทุนค่า logistics ต่ํา โดยมีความได้เปรียบท้ังด้านค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บ ค่ากระจายสินค้า เนื่องจากมี
ระยะทางท่ีใกล้ สามารถเชื่อมต่อกันได้หลายช่องทาง   

2. ประเทศเพื่อนบ้านรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีผลิตรายการโดยประเทศไทย ส่งผลให้รับชมโฆษณาสินค้าจาก
ประเทศไทยด้วย  

3. นอกจากรูปแบบการค้าแบบมีพิธีการระหว่างประเทศแล้ว ยังมีรูปแบบการค้าชายแดนแบบเป็นมิตร ซ่ึง
ประชาชนของทั้งสองประเทศซ้ือขายกันแบบไม่มีขั้นตอนระหว่างประเทศ ดังนั้น หาก ผู้จําหน่ายสินค้าไทยยังไม่พร้อมท่ี
จะค้าขายแบบมีระเบียบข้ันตอนระหว่างประเทศ ก็สามารถค้าขายโดยหาตัวแทนจําหน่าย หรือเปิดสาขาท่ีจังหวัด
ชายแดน ซ่ึงผู้ซ้ือจะเป็นผู้เข้ามาซ้ือสินค้าเอง  

4. ประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย    มีความนิยมในสินค้าไทยเป็นอย่างมากเพราะสินค้าไทย
มีคุณภาพ  

5. ประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีพรมแดนติดกันมีเศรษฐกิจกําลังเติบโต และยังมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคอีก
มาก  

6. ด้วยสินค้าไทยเป็นท่ีนิยม ดังนั้น สินค้าท่ีส่งไปขาย จึงไม่ต้องปรับเปลี่ยนสลากตราย่ีห้อและบรรจุภัณฑ์ 
เพราะหากปรับเปลี่ยนเป็นภาษาอ่ืน ผู้บริโภคจะคิดว่าเป็นสินค้าปลอมลอกเลียนแบบ (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2558) 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดชายแดนไทยอีกจังหวัดหนึ่งซ่ึงมีผู้ประกอบการภาคผู้ประกอบการค้าส่งอยู่เป็น
จํานวนมากและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านถึงสองประเทศคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 
กัมพูชาประชาธิปไตย   นอกจากนี้ยังมีการค้าชายแดนข้ามผ่านไปยังประเทศท่ี 3  มีมูลค่าการลงทุนประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมรวมท้ังสิ้นกว่า 17,000,000,000 บาท มีการจ้างงานกว่า 20,000 คน  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด
อุบลราชธานีขึ้นอยู่กับภาคการขายส่งขายปลีกฯ  ภาคการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม และสาขาขนส่งและการคมนาคม 
เป็นสําคัญ มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ณ ราคาคงที่โดยเฉล่ีย 5 ปีท่ีผ่านมา เป็นร้อยละ 27.33  ร้อยละ16.64  
ร้อยละ 10 และร้อยละ 8.76, ตามลําดับ  (อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, 2559) และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมมาก
ขึ้น    

จากโอกาสหรือข้อได้เปรียบท่ีชี้ให้เห็นข้างต้น ผู้ประกอบการไทยจึงจําเป็นต้องรีบฉวยโอกาสก่อนท่ีการแข่งขัน
จะทวีความรุนแรงข้ึนจนความได้เปรียบของไทยจะไม่ใช่ความได้เปรียบอีกต่อไป จากความสําคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ
ในการศึกษาระดับความเหมาะสมด้วยแนวคิดองค์ประกอบท้ัง 7 ปัจจัย 7’S Model ของ McKinney’s 7S Framework 
เป็นกรอบการพิจารณาและการวางแผนเพ่ือการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการพิจารณาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความสําเร็จ (เอกกมล เอ่ียมศรี, 2554)  ในการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งใน
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จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 250 ตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องวางแผนเพิ่มระดับความเหมาะสมของ
ภาคผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาระดับความเหมาะสมของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี  ในการประกอบการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 
 1. หลักการ McKinney’s 7-S Framework ในการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม 

ตัวแปรปัจจัยในการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของผู้ประกอบการค้าส่ง แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ 
แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรด้วย 7’S Model ของ McKinney’s 7S Framework (เอกกมล เอ่ียมศรี. 
2554) เป็นแนวคิดองค์ประกอบท้ัง 7 ปัจจัยท่ีเป็นกรอบการพิจารณาและการวางแผนเพ่ือการกําหนดกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของภาคผู้ประกอบการค้าส่ง ซ่ึงประกอบด้วย 

1.1 Structure หมายถึง ลักษณะโครงสร้างขององค์กรท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอํานาจ และ การกระจายอํานาจของผู้บริหาร  

1.2 Strategy หมายถึง การวางแผนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการพิจารณา จุดแข็ง 
จุดอ่อนของกิจการ  

1.3 Staff หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง พนักงานมี
คุณภาพไหม 

1.4 Style หมายถึง การจัดการท่ีมีรูปแบบวิธีท่ีเหมาะสมกับลักษณะองค์การ เช่น การสั่งการ การควบคุม การ
จูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การ สไตล์การบริหารเป็นอย่างไร 

1.5 System หมายถึง กระบวนการและลําดับข้ันการปฏิบัติงานทุกอย่าง ท่ีเป็นระบบท่ีต่อเน่ืองสอดคล้อง
ประสานกันทุกระดับ    

1.6 Skill หมายถึง ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการผลิต การขาย การให้บริการ หรือ ทักษะองค์รวมของ
สถานประกอบการ 

1.7 Shared Value หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์การ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน    
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
พรทิวา คงคุณ (2555) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความรู้ ค่านิยม และระดับความเหมาะสมต่อการเป็นประชาคม

อาเซียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับควรปรับปรุงมาก นักศึกษามีค่านิยมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี นักศึกษามี
ระดับความเหมาะสมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับพอใช้  

นพดล สุตันติวณิชย์กุล (2554) ได้ศึกษาระดับความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย
เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยส่วนใหญ่มีระดับความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับตํ่า 

กนิษฐา ก้องเกียรติยศ  (2556) ได้ศึกษาการเตรียมระดับความเหมาะสมของผู้ประกอบการ SMEs 
ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พบว่าผู้ประกอบการกลุ่มท่ีเตรียมระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด มียอดขาย
ธุรกิจต่อปีอยู่ระหว่าง 10.1-50 ล้านบาท ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท  
 3. สมมติฐานของงานวิจัย 

สถานประกอบการผู้ประกอบการค้าส่งท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน มีระดับความเหมาะสมต่อการ
ประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านต่างกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

เป็นการกําหนดรูปแบบการวิจัยในเชิงสํารวจ (Survey research method)  โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแยกประเด็นความสําคัญในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ เจ้าของกิจการ ผู้ลงทุน หรือผู้บริหารต้ังแต่ระดับกลางข้ึนไปของสถาน

ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 626 แห่ง (อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, 2559) ผู้ตอบแบบ
ประเมินจะถือว่าเป็นตัวแทนของสถานประกอบการแต่ละแห่งท้ังด้านทักษะ(Skill) และค่านิยมร่วม (Share Value) โดย
แต่ละสถานประกอบการจะมีผู้ตอบแบบประเมินได้ 1 คนเท่านั้น โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง คํานวณจากสูตรของ Taro 
Yamane (1973) ดังน้ี 

 n   =   N / (1 + Ne2) 
 n   คือ  ขนาดของตัวอย่าง 
 N   คือ จํานวนประชากรท่ีจะศึกษา 
 e   คือ  ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 

เม่ือแทนค่าในสูตรข้างต้น ด้วยขนาดของประชากรจํานวน 626 คน ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 5% จะได้ผล
ดังต่อไปนี้ 

 n = 626 / [1 + (626) (0.05)2] 
 n = 244.04 

จากการคํานวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 244 ตัวอย่าง จึงทําการแจกภาคสนามและเก็บรวบรวมจนมี
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ และสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ได้จํานวน 250 ตัวอย่าง เพ่ือนํามาใช้ในการประมวลผล
ท้ังหมด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นสอบถาม (Questionnaire) โดยทําการศึกษาจากเอกสาร ตํารา แนวคิด และ
ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งข้อคําถามออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบไปด้วย
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  ขนาดของสถานประกอบการซ่ึงวัดจากจํานวนพนักงาน   เงินทุนจดทะเบียนของสถาน
ประกอบการ และตําแหน่งท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเหมาะสม ซ่ึง ความเหมาะสมในท่ีนี้จะหมายถึงความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยภายในขององค์กรการค้าส่ง  มีคําถามท้ังหมดจํานวน 20 ข้อ ลักษณะแบบประเมินเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สร้างตามมาตรวัดประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) ให้ผู้ตอบแบบประเมินเลือกตัวเลือก
ท่ีตรงตามความรู้สึกเพียงข้อเดียวท้ังนี้แบบประเมินระดับความเหมาะสมดังกล่าว  เป็นการวัดระดับความเหมาะสมใน
ประเด็นปัจจัยการจัดการภายในของสถานประกอบการผู้ประกอบการค้าส่งตาม McKinsey’s 7S Framework โดยสร้าง
คําถามให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการ  
 3. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและทดสอบความถูกต้อง (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) และเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) โดยแบบสอบถาม
ความตระหนักมีค่า IOC เท่ากับ 0.89  

3.2 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) โดยเลือกทําการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง  แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ซ่ึงได้แก่  ตัวแทนของสถานประกอบการค้า
ส่งในจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 30 คน จากน้ันนําผลท่ีได้มาหาข้อบกพร่องของแบบสอบถาม ก่อนจะนําแบบสอบถาม
ท่ีได้ปรับปรุงแล้วมาทดสอบหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่า
ความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.849 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับได้  

 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 396 |



 
 

 
 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามโดยแจกในสถานท่ีองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยกลุ่มตัวอย่างจะถูก

เลือกข้ึนมาในลักษณะบังเอิญพบ เม่ือได้รับกลับมาทําการคัดเลือกแบบประเมินท่ีสมบูรณ์จนครบ 250 ชุดจึงหยุดแจก
แบบประเมิน 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์และอธิบายผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
ตอนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติ ค่าความถี่ และ ร้อยละ   
 ตอนท่ี 2 ระดับความเหมาะสม ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และ ร้อยละ 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัยใช้วิธีการ t-test และ F-test ในการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามการศึกษาระดับความเหมาะสมในการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านของ
ผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นท่ีสามารถสรุปผลดังต่อไปนี้ 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมาจากผู้ประกอบการค้าส่งท้ังหมด 250 แห่ง  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มา
จากสถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่มาก(พนักงาน 251 คนข้ึนไป) จํานวน 12  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  5  มีขนาดกลาง 
(พนักงาน 50 ถึง 250 คน)จํานวน 104 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41 และมีขนาดเล็ก (พนักงานไม่เกิน50 คน) จํานวน 134 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54 สถานประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินทุนจดทะเบียนระหว่าง 1 ล้านถึง 10 
ล้านบาท จํานวน 164 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมามีเงินทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาท 64 แห่ง คิดเป็น     
ร้อยละ 23  และลําดับสุดท้ายมีเงินทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1 ล้านบาท จํานวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19 ตามลําดับ 

ท่ีตั้งของสถานประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถาม ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองอุบลราชธานี จํานวน 102  แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 36 และตั้งอยู่นอกอําเภอเมืองอุบลราชธานี จํานวน 178 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ตั้งอยู่นอกอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
           2. ระดับความเหมาะสมต่อการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลระดับความเหมาะสมโดยรวมต่อการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือน
บ้าน ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีระดับความเหมาะสมต่อการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดในด้าน Share Value รองลงมาเป็นปัจจัยด้าน Style, Skill,   Strategy, Staff, 
System และ Structure ตามลําดับ ดังรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ระดับความเหมาะสมโดยรวม 
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โดยระดับความเหมาะสมในแต่ละด้านนําเสนอในรูปแบบตารางโดยมีผลดังแสดงในตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 7 
 

 ตารางท่ี 1 ระดับความเหมาะสมด้าน Strategy 
 

ความพร้อมด้าน Strategy x-bar S.D. ระดับ
1. การวางแผนกลยุทธ์ในการขยายตัวหรือเตรียมการต้ังรับ 2.44 0.41 น้อย
   การเข้าสู่ AEC
2.การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพ่ือรองรับ AEC 2.9 0.33 ปานกลาง

3. การวางแผนกลยุทธ์ระดับหน้าท่ีเพ่ือรองรับ AEC 2.98 0.66 ปานกลาง

2.77 0.47 ปานกลาง  
 
จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ประกอบการมีระดับความเหมาะสมด้าน Strategy โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในด้าน การวางแผนกลยุทธ์ระดับหน้าท่ีเพ่ือรองรับ AEC รองลงมาคือด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
และการวางแผนกลยุทธ์ในการขยายตัวหรือเตรียมการต้ังรับ AEC ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 2 ระดับความเหมาะสมด้าน Structure 
 

ความพร้อมด้าน Structure x-bar S.D. ระดับ
4. การกําหนดผังองค์กรอย่างชัดเจน 3.22 0.43 ปานกลาง

5. การกําหนดสายการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการประสานงาน 2.3 0.66 น้อย
   กับต่างประเทศ
6. การมีพันธมิตรหรือเครือข่ายจากประเทศอาเซียน 1.49 0.52 น้อยท่ีสุด

2.34 0.54 น้อย  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้ประกอบการมีระดับความเหมาะสมด้าน Structure  อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดในด้านการกําหนดผังองค์กรอย่างชัดเจน รองลงมาคือด้าน การกําหนดสายการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการประสานงาน
ต่างประเทศและการมีพันธมิตรจากอาเซียน 

 
ตารางท่ี 3 ระดับความเหมาะสมด้าน System 
 

ความพร้อมด้าน System x-bar S.D. ระดับ
7. มีหรือกําลังดําเนินการจัดทําระบบบริหารคุณภาพ เช่น ISO 1.4 0.6 น้อยท่ีสุด

8. การจัดทํามาตรฐานการให้บริการ 2.66 0.44 ปานกลาง

9. การใช้เทคโนโลยีติดต่อส่ือสารท่ีทันสมัยท้ังภายใน 3.53 0.46 มาก
   และภายนอก

2.53 0.5 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ประกอบการมีระดับความเหมาะสมด้าน System  อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงท่ีสุดในด้านการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารท่ีทันสมัย ภายในและภายนอกรองลงมาคือด้านการจัดทํามาตรฐานการ
บริการและการจัดทํามาตรฐานคุณภาพตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 ระดับความเหมาะสมด้าน Style 
 

ความพร้อมด้าน Style x-bar S.D. ระดับ
10. การสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 3.76 0.45 มาก
11. ความตระหนักของผู้บริหารในการสร้างเครือข่าย 4.12 0.48 มาก
12. ความตระหนักในความเท่าเทียมกันของแรงงาน 3.98 0.7 มาก
     หลากหลายเช้ือชาติ

3.95 0.54 มาก  
 
จากตารางท่ี 4 พบว่าผู้ประกอบการมีระดับความเหมาะสมด้าน Style  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด

ในด้านความตระหนักในการสร้างเครือข่าย รองลงมาคือด้านความตระหนักในความเท่าเทียมกันของแรงงานอาเซียน และ 
การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร 

  
ตารางท่ี 5 ระดับความเหมาะสมด้าน Staff 
 

ความพร้อมด้าน Staff x-bar S.D. ระดับ
13. การมีระบบการคัดเลือกบุคลากรจากอาเซียนในการ 1.88 0.58 น้อย
    ปฏิบัติงานแต่ละหน้าท่ี
14. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3.28 0.53 มาก

2.58 0.56 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 5 พบว่าผู้ประกอบการมีระดับความเหมาะสมด้าน Staff  อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดในด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และรองลงมาคือด้านการมีระบบคัดเลือกบุคลากรจากอาเซียน 
 
ตารางท่ี 6 ระดับความเหมาะสมด้าน Skill 
 

ความพร้อมด้าน Skill x-bar S.D. ระดับ
15. ความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑ์หรือบริการ 4.56 0.57 มากท่ีสุด

    อย่างครอบคลุมทุกประเด็น
16. ความสามารถในการติดต่อคู่ค้าต่างชาติ 2.66 0.42 ปานกลาง

17. ความสามารถในการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลง 4.08 0.54 มาก
    ได้เป็นอย่างดี

3.77 0.51 มาก  
 

จากตารางท่ี 6 พบว่าผู้ประกอบการมีระดับความเหมาะสมด้าน Skill  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดใน
ด้านความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างครอบคลุม รองลงมาคือความสามารถในการปรับตัวและความสามารถ
ในการติดต่อคู่ค้าต่างชาติ 

 
ตารางท่ี 7 ระดับความเหมาะสมด้าน Share Value 
 

ความพร้อมด้าน Share Value x-bar S.D. ระดับ
18. บุคลากรในหน่วยงานทราบเป้าหมายขององค์กร 4.18 0.53 มาก
    และมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
19. การทํางานเป็นทีม 4.22 0.66 มาก
20 . การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล 3.56 0.55 มาก

3.99 0.58 มาก  
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จากตารางท่ี 7  พบว่าผู้ประกอบการมีระดับความเหมาะสมด้าน Share Value  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงท่ีสุดในด้านการทํางานเป็นทีม บุคลากรทราบเป้าหมายของหน่วยงาน  และการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

 
 3. การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานซ่ึงกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ จํานวนพนักงาน ทุนจดทะเบียน 
และสถานท่ีตั้ง  ท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อระดับความเหมาะสมต่อการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน  ด้าน 
Structure Strategy Staff Style System Skill Shared value ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถอธิบาย
ได้ดังแสดงในตารางท่ี 8 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อความตระหนัก 
 

ความเหมาะสมด้าน เพศ จํานวน ทุน สถาน 
  

 
พนักงาน จดทะเบียน ท่ีตั้ง 

Structure X X X X 
Strategy  X X O X 
Staff  X X X X 
Style X O X X 
System X X X X 
Skill X X X X 
Share Value X X X X 

หมายเหตุ   X    หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันมีระดับความเหมาะสมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 O    หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันระดับความเหมาะสมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
จากผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางท่ี 8 พบว่า   กลุ่มตัวอย่างท่ีมี เพศ ต่างกันมีระดับความเหมาะสม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนพนักงานต่างกันมีระดับความเหมาะสมต่อการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านไม่

แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านStyle  ประเด็นด้านการสร้างแรงจูงในให้แก่บุคลากรทุกระดับ  โดยสถานประกอบการท่ีมีขนาด
ใหญ่มาก(พนักงาน 251 คนข้ึนไป) มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด  รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาดกลาง 
(พนักงาน 50 ถึง 250 คน) และขนาดเล็ก(พนักงานไม่เกิน50 คน) ตามลําดับ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเงินทุนจดทะเบียนต่างกันมีระดับความเหมาะสมต่อการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน
ไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านกลยุทธ์(Strategy)  ประเด็นการวางกลยุทธ์การตลาดเพ่ือรองรับกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
สถานประกอบการที่มีเงินทุนจดทะเบียนระหว่าง 1 ล้านถึง 10 ล้านบาท มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาเป็น
สถานประกอบการที่มีเงินทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาท และลําดับสุดท้ายมีเงินทุนจดทะเบียนไม่ถึง 1 ล้านบาท 
ตามลําดับ 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีท่ีตั้งของโรงงานต่างกันให้มีระดับความเหมาะสมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทําให้ทราบถึง ระดับความเหมาะสมของภาคผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ต่อการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือนําผลการศึกษามาให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางพัฒนาระดับความ
เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลท่ัวไป  โดยสามารถนําผลการวิจัยท่ีได้มาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพศชาย เนื่องจากผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือสถานท่ีจัดประชุม
ในอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีผู้ประกอบการเดินทางออกมามาติดต่อธุรกรรม ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชายเนื่องจากต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้ความอดทน เดินทางไกล ต้องขับรถและรอคอยเป็นระยะเวลานาน  
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ผู้ประกอบการมีระดับความเหมาะสมโดยรวมต่อการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดในด้าน Share Value  สอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิวา (2555)  ท่ีสรุปผลได้ว่านักศึกษา
พยาบาลมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับตํ่าแต่มีค่านิยมและทัศนคติท่ีดี  นอกจากนี้จากการทดสอบสมมติฐานยังพบว่า 
ผู้ประกอบการจากสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่มากมีระดับความเหมาะสมด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
มากกว่าสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเนื่องจากต้องใช้แรงงานจํานวนมากและแรงงานภายในจังหวัดเร่ิม
ขาดแคลน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์พัฒนาฝีมือแรงงาน,2557) 

ผู้ประกอบการที่มีเงินทุนจดทะเบียน 1-10 ล้านบาทจะมีระดับความเหมาะสมในด้าน Strategy  ประเด็นการ
วางกลยุทธ์การตลาดเพ่ือรองรับกลุ่มประเทศอาเซียนในระดับมาก  เนื่องจากผู้ประกอบการระดับกลางเหล่านี้มีการ
แข่งขันภายในประเทศสูงและไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้จึงมีการเตรียมระดับความเหมาะสมด้านการ
ขยายตลาดสู่อาเซียนเพ่ือลดความเสี่ยง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา(2556) ซ่ึงพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ท่ี
มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุดมีทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท 

กล่าวโดยสรุป คือภาคผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับความเหมาะสมต่อการประกอบการค้า
กับประเทศเพื่อนบ้านระดับท่ีไม่สูงเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการติดต่อธุรกิจกับคู่ค้า
อาเซียนหรือเปิดตลาดในอาเซียนด้วยตนเองและไม่นิยมทําการตลาดเชิงรุกสัมพันธ์กับงานวิจัยของ นภดล(2554) 
เกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของสถานศึกษาอาชีวะไทย ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตแรงงานภาคอุตสาหกรรม พบว่ามีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับตํ่า  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
  ภาคผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับความเหมาะสมต่อการประกอบการค้ากับประเทศเพ่ือน
บ้าน ยังอยู่ในระดับไม่สูง อุตสาหกรรมจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 ควรเร่งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ด้านการวางกลยุทธ์ในเชิงรุกหรือต้ังรับ
และการใช้ระบบคุณภาพในการจัดการ โดยเสนอแนะโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือการพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในระดับท่ี
ดี เพ่ือการเตรียมระดับความเหมาะสมรับกับการเปลี่ยนแปลงผลกระทบท้ังทางลบและทางบวกของประชาคมอาเซียน 
(ASEAN) ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กนิษฐา ก้องเกียรติยศ. (2556). An Analysis of the Preparation on Printing and Packing Industry to 

Survive for Upcoming ASEAN Economic Community. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต. 
นภดล สุตันติวณิชย์กุล. (2554). การศึกษาระดับความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพ่ือ

รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

พรทิวา  คงคุณ. (2555). ความรู้ ทัศนคติ ระดับความเหมาะสมต่อการเป็นประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

สํานักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2558). CLMV ตลาดใหม่ของ SMEs ไทย. เอกสารเผยแพร่. 
กรุงเทพ: กระทรวงพานิชย์. 

อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี. (2559). ข่าวประชาสัมพันธ์. ค้นเม่ือ พฤศจิกายน 2, 2559, จาก  
www.industry.go.th/ops/pio/ubonratchathani. 

เอกกมล  เอ่ียมศรี. (2554). กรอบแนวคิด 7s ของแมคคินซีย์. ค้นเม่ือ พฤศจิกายน 2, 2559, จาก  
http://oknation.nationtv.tv/blog/newmanagement/2011/07/15/entry-1 

Yamane . T. (1973). Statistics: An introductory analysis. (3rd ed.). New York: Harper & Row. 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 401 |



การกําหนดท่ีต้ังโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธาน ี
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดท่ีตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มเพ่ือจัดเส้นทางการขนส่งท่ีเหมาะสมโดยวิธี
จุดศูนย์ถ่วง ขั้นตอนการวิจัยเร่ิมจากสํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มและผลผลิตของปาล์มน้ํามันในจังหวัดอุบลราชธานี  
จากนั้นศึกษาจุดรับซ้ือผลผลิตปาล์มและสหกรณ์ผู้รับซ้ือปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี  จากนั้นทําการสํารวจปริมาณการ
รับซ้ือผลปาล์มจากสหกรณ์แต่ละแห่งเพ่ือวิเคราะห์ตําแหน่งท่ีตั้งด้วยวิธีวิธีจุดศูนย์ถ่วง จากการวิเคราะห์พบว่าท่ีตั้งโรงงาน
ปาล์มน้ํามันแท่งท่ีเหมาะสมควรตั้งอยู่ท่ีพิกัดละติจูดท่ี 527099.0046 และ ลองติจูดท่ี 1623581.904 ตําบลโนนสวรรค์ 
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
คําสําคัญ:  ท่ีตั้งท่ีเหมาะสม, โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม   
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to determine locations of the transformed palm oil production route in 
Ubon Ratchathani and palm buyer cooperatives in Ubon Ratchathani. Then, survey the quantity of 
palm fruit purchased from each cooperative to analyze the location using the method of center of 
gravity. Based on the analysis, it was found that the location of the suitable palm oil plant should be 
located at the latitude coordinates at 527099.0046 and the latitude was 1623581.904 or Tambon 
Nonsawan Na Chaluai District Ubon Ratchathani. 
Keywords: Appropriate Location, Palm Oil Extraction Factory 
 

บทนํา 
 

ปาล์มน้ํามันนับเป็นวัตถุดิบข้ันพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรมที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อประชากรของโลกท้ังด้านการ
บริโภค และพลังงานทดแทน  ปาล์มน้ํามันจึงมีความจําเป็นท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวัน  อีกท้ังยังเป็นการผลิตในเชิง
เกษตรกรรม  เกื้อกูลทางด้านสภาพแวดล้อมและให้ผลพลอยได้ท่ีเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์  ประเทศไทยได้เล็งเห็น
ความสําคัญของยางต่อการพัฒนาประเทศและได้กําหนดยุทธศาสตร์  การพัฒนาผลผลิตปาล์มน้ํามันมาอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย  โดยมีสัดส่วนการใช้น้ํามันปาล์มภายในประเทศดังรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 สัดส่วนการใช้น้ํามันปาล์มในประเทศ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557) 
 
ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อต้นทุนของน้ํามันปาล์มประเทศไทยคือปัจจัยด้านโลจิสติกส์ซ่ึงหนึ่งในปัจจัยดังกล่าวคือ การ

จัดการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดระบบการ
ขนส่ง (Transportation) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) และ การกระจายผลิตภัณฑ์ (Product 
Distribution) เป็นต้น (ประจวบ กล่อมจิตร, 2556) ในปัจจุบันหลายหน่วยงานให้ความสําคัญกับเร่ืองนี้ แต่ยังขาดการ
วางแผนท่ีคลอบคลุม ซ่ึงในส่วนของค่าใช้จ่ายด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับท่ีสูง ใน
สัดส่วนประมาณ 25-40% ของ GDP เม่ือเทียบกับประเทศต่าง ๆ ท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น   สหรัฐอเมริกา และ EU จะ
พบว่ามีสัดส่วนไม่เกิน 10% ของ GDP ซ่ึงถ้าไทยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ลงได้ 10% ประเทศจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ถึง 6 แสนล้านบาทต่อปี   ดังนั้นหากมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ของไทยให้มีประสิทธิภาพ
จะช่วยลดต้นทุนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยอย่างมหาศาล (รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ, 
2549) 

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราปลูกปาล์มน้ํามันสูงท่ีสุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2555 
มีพ้ืนท่ีเพราะปลูกจํานวน 30,640 ไร่ มีจํานวนผลผลิตท่ีได้ 55,870 ตันต่อปี จากจํานวนผลผลิตดังกล่าว ถ้ามองถึงอัตรา
การเพาะปลูกปาล์มน้ํามันของเกษตรกรรายใหม่ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อยๆ จะส่งผลให้ผลผลิตสูงข้ึนตาม (บัญชา ศรีสวัสด์ิ, 
2552) 

จากเหตุผลดังกล่าว หากมีการคํานึงถึงการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันจังหวัดอุบลราชธานี   จึงเป็นการลดความสูญเปล่าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอีกทางเลือก
หนึ่งซ่ึงการกําหนดท่ีตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มท่ีเหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี   จะช่วยความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
รองรับปริมาณการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ปาล์มนํ้ามันท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือสํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มและผลผลิตของปาล์มน้ํามันในจังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพ่ือศึกษาจุดรับซ้ือผลผลิตปาล์มและสหกรณ์ผู้รับซ้ือปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี 
3. เพ่ือกําหนดท่ีตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มท่ีเหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี 

  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

ธนกร จันทร์ทอง (2553) ได้นําเสนอวิธีการหาท่ีตั้งของโรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลังและอ้อย ในเขตพื้นท่ี
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยการใช้วิธี Center Of Gravity (CG) ตําแหน่งท่ีตั้งท่ีเหมาะสม ของโรงงานเอ
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ทานอลที่รับวัตถุดิบจากมันสําปะหลัง คือ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และ โรงงานเอทานอลท่ีรับวัตถุดิบจากอ้อย
คือ อําเภอเมืองนครราชสีมา หากพิจารณาวัตถุดิบท้ัง 2 ชนิดร่วมกันพบว่าท่ีตั้งโรงงานเอทานอลท่ีเหมาะสมจะอยู่ท่ี
บริเวณ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ปีย์วรา พรหมอักษร และ พรธิภา องค์คุณารักษ์ (2554) ได้ศึกษาบทบาทของตัวกลางในโซ่อุปทานพริกใน
ประเทศไทยผลการศึกษาพบว่าตัวกลางแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้รวบรวมท้องถ่ิน  สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ
ห้องเย็น แผงลอยข้างทาง ผู้ค้าในตลาดระดับต่าง ๆ และ ตลาดกลาง โดยใช้แบบจําลอง SCOR-Model วิเคราะห์
กิจกรรมและเสนอแนะดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบปัญหาการตัดราคาระหว่างตัวกลางด้วยกัน และราคา
วัตถุดิบแปรปรวน และเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น ดังนั้นหากมีจํานวนตัวกลางไม่มากและมีการจัดการท่ีเหมาะสม จะสามารถ
ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยได้ดีขึ้น และควรจัดให้มีการพัฒนาพันธมิตรทางการค้าด้วยการรวมกลุ่มกันสร้างศูนย์
รับซ้ือและกระจายสิค้าตัวกลาง ซ่ึงทําให้โซ่อุปทานพริกมีความย่ังยืนข้ึน 

นัทธพงษ์  นันทสําเริง (2554) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคศูนย์ถ่วงจากนํ้าหนักความเสี่ยงในการวิเคราะห์สถานท่ี
จอดยานพาหนะ สําหรับปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบของการวิเคราะห์อาการขัดข้องและ
ผลกระทบโดยระดับความเสี่ยงจะคํานวณจากค่าความรุนแรง   โอกาสในการเกิด และ การตรวจจับและการป้องกันท่ีมี
อยู่ เม่ือได้คะแนนความเสี่ยงและพิกัดในแต่กรณีแล้วจึงนํามาคํานวณพิกัดของจุดศูนย์ถ่วงสําหรับการจอดรถกู้ชีพโดยการ
ถ่วงน้ําหนักด้วยระดับความเสี่ยงของแต่ละกรณีในแต่ละจุดเกิดเหตุ  ผลการวิจัยพบว่าสามารถหาจุดจอดรถกู้ชีพท่ี
เหมาะสมในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนโดยใช้เวลาน้อยท่ีสุดในการไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือทําการปฐมพยาบาล
และรักษาชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีให้บริการของหน่วยกู้ชีพนั้นๆ  

เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง อภิชาต โสภาแดง และชนม์เจริญ แสวงรัตน์ (2551)  ได้ศึกษาต้นทุนของสินค้า
หัตถกรรม จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนโลจิสติกส์มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 18.44 ของต้นทุนรวม ซ่ึงสูงเป็น
อันดับสองรองจากต้นทุนการผลิต และเม่ือแยกพิจารณาต้นทุนโลจิสติกส์ตามกิจกรรม พบว่าต้นทุนการขนส่งมีสัดส่วน
สูงสุดเท่ากับร้อยละ 32.18 ของต้นทุนโลจิสติกส์ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 1. ศึกษาสถานการณ์ด้านปาล์มน้ํามันในจังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือหาพื้นท่ีเพาะปลูกปาล์ม  ผลผลิตของปาล์ม จุดรับซ้ือผลผลิต
ปาล์ม   และสหกรณ์ผู้รับซ้ือปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี โดยข้อมูลท่ีได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลคือ  
สํานักงานเศรษฐกิจเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  โดยการเปรียบเทียบว่ามีตัวเลขที่มี
ความสอดคล้องกันหรือไม่  โดยกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีและช่วงเวลาเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 
 2. หาตําแหน่งท่ีตั้งของโรงงานปาล์มน้ํามันแปรรูปในจังหวัดอุบลราชธานี 

การหาตําแหน่งท่ีตั้งโรงงานปาล์มน้ํามันแปรรูปโดยใช้วิธีเทคนิคจุดศูนย์ถ่วง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
2.1 การกําหนดท่ีตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มใช้วิธีจุดศูนย์ถ่วง ในการกําหนดท่ีตั้งของโรงงานสกัดน้าํมันปาล์มจะ

ทําการพิจารณาจากตําแหน่งท่ีตั้งจากผู้รับซ้ือปาล์มน้ํามันรายใหญ่หรือสหกรณ์ท่ีรับซ้ือผลผลิตปาล์มน้ํามันจากเกษตรกร 
2.2 การระบุตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ของผู้รับซ้ือปาล์มน้ํามันหรือสหกรณ์ท่ีรับซ้ือผลผลิตปาล์ม

น้ํามันในจัดหวัดอุบลราชธานีโดยเป็นการใช้โปรแกรม Google Earth เพ่ือทําการระบุค่าตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์เพ่ือ
จะนําพิกัดไปพิจารณาหาตําแหน่งท่ีตั้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มต่อไป 

2.3 ตําแหน่งท่ีตั้งของโรงงานปาล์มสามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้  
 

 =          (1) 

 

=          (2) 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 404 |



เม่ือ 
       ,    = จุดท่ีเป็นทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

   = จุดท่ีตั้งของสหกรณ์รับซ้ือปาล์มน้ํามันท่ี i 
         = ปริมาณยางหรือค่าถ่วงน้ําหนักของยางท่ีได้จากสหกรณ์รับซ้ือปาล์มน้ํามันท่ี i 

 

ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการสํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี 

ในปี 2559 มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน มากกว่า 2,603 ครัวเรือน และมีพ้ืนท่ีในการปลูกไม่น้อยกว่า 19,189  
ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 21 อําเภอ โดยมีพ้ืนท่ีเพราะปลูกมากท่ีสุด คือ อําเภอนาจะหลวย มีพ้ืนท่ีปลูกปาล์มแล้วจํานวน 
4,916 ไร่ รองลงมาคืออําเภอบุณฑริก จํานวน 4,493 ไร่ อําเภอน้ํายืน จํานวน 2,897 ไร่ และ อําเภออ่ืน ๆ ตามลําดับ ดัง
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ลําดับท่ี อําเภอ พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร่) 
1 ศรีเมืองใหม่ 995 
2 โขงเจียม 393 
3 เข่ืองใน 658 
4 เขมราฐ 322 
5 เดชอุดม 893 
6 นาจะหลวย 4,916 
7 น้ํายืน 2,897 
8 บุณฑริก 4,493 
9 ตระการพืชผล 56 
10 กุดข้าวปุ้น 78 
11 ม่วงสามสิบ 334 
12 วารินชําราบ 10 
13 พิบูลมังสาหาร 597 
14 ตาลสุ่ม 40 
15 โพธ์ิไทร 211 
16 สิรินธร 796 
17 ทุ่งศรีอุดม 371 
18 นาเยีย 435 
19 นาตาล 100 
20 เหล่าเสือโก้ก 56 
21 น้ําขุ่น 538 

รวม 19,189 
หมายเหตุ : จํานวนพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ํามันคํานวณจากเกษตรกรท่ีมาลงทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี (ที่มา : สํานักงาน
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, 2559) 

 
 2. ผลผลิตของปาล์มนํ้ามันในจังหวัดอุบลราชธานี 

ลักษณะพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มน้ํามันของเกษตรกรจะมีลักษณะกระจาย ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ และส่วนใหญ่อยู่ปะปน
กับสวนปาล์มน้ํามัน โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเฉลี่ยประมาณ 8 ไร่ต่อครัวเรือน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกขนาดเล็ก  ผลผลิตของ
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ปาล์มน้ํามันในจังหวัดอุบลราชธานี มีผลผลิตประมาณ 19,155.83 ตันต่อปี ซ่ึงเป็นปริมาณผลผลิตท่ีสูงท่ีสุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึน เนื่องจากยังไม่ได้นับรวมพ้ืนท่ีบางสวนท่ีเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหม่และยังไม่มี
ผลผลิต ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลผลิตของปาล์มน้ํามันในจังหวัดอุบลราชธานีปี พ.ศ. 2559 

 
ลําดับท่ี อําเภอ พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร่) พ้ืนท่ียังไม่ให้ผลผลิต (ไร่) จํานวนผลผลิต (ตัน) 

1 ศรีเมืองใหม่ 995 666 3 
2 โขงเจียม 393 193 0 
3 เข่ืองใน 658 468 0 
4 เขมราฐ 322 127 63.350 
5 เดชอุดม 893 893 0 
6 นาจะหลวย 4,916 2,364 13,962.8 
7 น้ํายืน 2,897 1,696 1,949.587 
8 บุณฑริก 4,493 3,591 0 
9 ตระการพืชผล 56 55 0 
10 กุดข้าวปุ้น 78 25 49 
11 ม่วงสามสิบ 334 314 80.70 
12 วารินชําราบ 10 10 0 
13 พิบูลมังสาหาร 597 387 0 
14 ตาลสุ่ม 40 40 0 
15 โพธ์ิไทร 211 200 0 
16 สิรินธร 796 340 0 
17 ทุ่งศรีอุดม 371 291 87.595 
18 นาเยีย 435 351 4 
19 นาตาล 100 75 462.6 
20 เหล่าเสือโก้ก 56 27 150 
21 น้ําขุ่น 538 107 2,347.2 

รวม 19,189 12,220 19,155.832 
หมายเหตุ : บางพ้ืนที่ผลผลิตเป็น 0 เนื่องจากยังไม่มีการยืนยันข้อมูล (ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, 2557) 

 
จากตารางดังกล่าวเมื่อนํามาวิเคราะห์ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันในจังหวัดอุบลราชธานี 

จะมีผลผลิตเฉล่ีย 2.748 ตัน/ไร่/ปี   
อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นเพียงแค่อุตสาหกรรมต้นน้ําเท่านั้น คือ เกษตรกรผลิต

ปาล์มน้ํามัน เพ่ือส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมกลางนํ้า คือ โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม โดยมีจุดรับซ้ือผลผลิตปาล์มน้ํามัน ได้แก่ 
พ่อค้าคนกลาง ลานเทปาล์ม  สหกรณ์ และโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มในจังหวัดและพ้ืนท่ีจังหวัดใกล้เคียง  
 3. ผลการสํารวจจุดรับซ้ือผลผลิตปาล์มรายใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี 

จากข้อมูลของอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (2559) พบว่า จุดรับซ้ือผลผลิตปาล์มรายใหญ่ในจังหวัด
อุบลราชธานี มีอยู่ 5 แห่งดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 จุดรับซ้ือผลผลิตปาล์มน้ํามันในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ลําดับท่ี ชื่อจุดรับซ้ือผลผลิตปาล์มน้ํามัน อําเภอ 
1 สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ํามันสามเหลี่ยมมรกต นาจะหลวย 
2 จุดรับซ้ือปาล์มน้ํามันเข่ืองใน เข่ืองใน 
3 ลานเทอุบลอินเตอร์ไรซ์ ตาลสุม 
4 สหกรณ์การเกษตรเดชอุดมสาขาบ้านหมากมาย เดชอุดม 
5 สหกรณ์การเกษตรน้ํายืน น้ํายืน 

 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มยังไม่มีโรงงานสกัดในจังหวัดอุบลราชธานี  ดังนั้นผู้ก่อต้ังโรงงานดังกล่าวเป็น

อันดับต้นๆ จะสามารถแบ่งส่วนครองตลาดในจังหวัดในสัดส่วนท่ีสูง 
 4. ผลการกําหนดท่ีต้ังโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มท่ีเหมาะสม 

ในการวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม  ผู้วิจัยใช้วิธีการหาจุดศูนย์ถ่วง(Center Of Gravity) โดยใช้ข้อมูลสหกรณ์
ผู้รับซ้ือรายย่อย เป็นตัวแทนการแบ่งกลุ่มอําเภอ นํามาต้ังเป็นสมการหาจุดศูนย์ถ่วงในการวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม
ดังสูตรต่อไปนี้   

 

  =      

   =    

 
โดยท่ี 

 คือ  พิกัดท่ีตั้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม   
 คือ  พิกัดท่ีตั้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม   

    คือ  พิกัดทางภูมิศาสตร์ X ของ สหกรณ์ ท่ี i 
  คือ  พิกัดทางภูมิศาสตร์ Y ของ สหกรณ์ ท่ี i 
    คือ  ค่าน้ําหนักหรือปริมาณผลผลิต ท่ี i  

 
ตารางท่ี 4  การคํานวณค่าพิกัดและระยะทางละติจูดและลองติจูด ตําแหน่งท่ีตั้ง ณ จุดต่าง ๆ ในการผลิตปาล์มน้ํามันใน
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

สหกรณ์ 
 

อําเภอ 
 

ปริมาณ

( ) 

พิกัด 
( ) 

พิกัด 
( ) 

ค่า 
( * ) 

ค่า  
( * ) 

1.  สหกรณ์การเกษตรเขื่องใน เข่ืองใน 335 451841.4 1701461.14 151366872.4 569989481.9 
2. สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ 177.35 528917.6 1712603.66 93803539.91 303730259.1 
3. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม เดชอุดม 195.54 508588.2 1646906.15 99449340.54 322036028.6 
4. สหกรณ์การเกษตรตระการ ฯ ตระการพืชผล 60.63 502878.3 1726426.85 30489508.3 104673259.9 
5. สหกรณ์การเกษตรน้ํายืน น้ํายืน 2,761.82 499709.6 1601390.08 1380107857 4422751151 
6. สหกรณ์การเกษตรโขงเจียม โขงเจียม 368.34 553195.3 1693633.23 203763942.1 623832863.9 
7. สหกรณ์การเกษตรบุณฑริก บุณฑริก 5,578.21 543929.2 1631469.24 3034151247 9100678029 
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลฯ พิบูลมังสาหาร 221.31 524226.4 1685417.89 116016546.8 372999833.2 
9. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ 10.61 470396.1 1715272.19 4990902.621 18199037.94 
10.สหกรณ์การเกษตรวารินฯ วารินฯ 7.58 484655.4 1680414.74 3673687.705 12737543.73 
11.สหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น 69.63 502214.8 1744813.79 34969214.44 121491384.2 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

สหกรณ์ 
 

อําเภอ 
 

ปริมาณ

( ) 

พิกัด 
( ) 

พิกัด 
( ) 

ค่า 
( * ) 

ค่า  
( * ) 

12.สหกรณ์ปาล์มสามเหลี่ยมมรกต นาจะหลวย 6,580 528295.2 1606757.56 3476182350 10572464745 
13.สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร 119 526747.1 1749297.52 62682907.28 208166404.9 
14.สหกรณ์การเกษตรสิรินธร สิรินธร 11 548694.1 1659663.52 6035634.77 18256298.72 
15.สหกรณ์การเกษตรทุ่งศรีอุดม ทุ่งศรีอุดม 58 508511.5 1642269.53 29493668.16 95251632.74 
16.สหกรณ์การเกษตรเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก 22 492807.9 1705683.5 10841772.92 37525037 
17.สหกรณ์การเกษตรนาตาล นาตาล 35 528455.8 1757528.34 18495954.4 61513491.9 
18.สหกรณ์การเกษตรสว่าง สว่างวีระวงศ์ 50 509842.2 1684681.95 25492111 84234097.5 

 
ผลการคํานวณได้ค่าพิกัดดังนี้ 
ละติจูด (X)   =   527099.0046 
ลองติจูด (Y) =   1623581.904 
เม่ือนําค่าพิกัดท่ีคํานวณได้มาตรวจสอบโดยระบบ GPS ได้ท่ีตั้งท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอ     

นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีภาพถ่ายท่ีตั้งจากดาวเทียมดังแสดงในรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงพิกัดท่ีเหมาะสมของพื้นท่ีปลูกปาล์มในจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่าในปี 2559 มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน มากกว่า 2,603 ครัวเรือน และมี
พ้ืนท่ีในการปลูกไม่น้อยกว่า 19,189  ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 21 อําเภอ โดยมีพ้ืนท่ีเพราะปลูกมากท่ีสุด คือ อําเภอนาจะ
หลวย มีพ้ืนท่ีปลูกปาล์มแล้วจํานวน 4,916 ไร่ โดยมีจุดรับซ้ือผลปาล์มจากแหล่งเพาะปลูกโดยประกอบไปด้วย สหกรณ์ผู้
ปลูกปาล์มน้ํามันสามเหลี่ยมมรกต จุดรับซ้ือปาล์มน้ํามันเข่ืองใน ลานเทอุบลอินเตอร์ไรซ์ สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม
สาขาบ้านหมากมายและสหกรณ์การเกษตรน้ํายืน ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะเป็นการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มโดย
พิจารณาจุดรับซ้ือผลปาล์มรายใหญ่จํานวน 5 แห่งเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาเพ่ือหาท่ีตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มต้ังอยู่ท่ีพิกัดละติจูดท่ี 527099.0046 และ ลองติจูดท่ี1623581.904 หรือ ตําบล
โนนสวรรค์ อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าว่าวิธีการจุดศูนย์ถ่วงสามารถกําหนด
พิกัดท่ีตั้งได้ตําแหน่งแน่นอนตามหลักวิทยาศาสตร์  สามารถสร้างความพร้อมในการรับซ้ือเช่นเดียวกับ ธนกร จันทร์ทอง
(2553) ท่ีประยุกต์ใช้วิธีจุดศูนย์ถ่วงในการหาท่ีตั้งโรงงานเอทานอลได้อย่างเหมาะสมสามารถประหยัดเวลาในการรับ

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 408 |



วัตถุดิบช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งซ่ึงเป็นต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีสิ้นเปลืองท่ีสุดดังท่ี  เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง และคณะ 
(2551) ได้เสนอแนะไว้  และยังสอดคล้องกับข้อเสนอของ ปีย์วรา พรหมอักษร และ พรธิภา องค์คุณารักษ์ (2554) ได้
ศึกษาบทบาทของตัวกลางในโซ่อุปทานพริกในประเทศไทยผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการตัดราคาระหว่างตัวกลางด้วยกัน 
และราคาวัตถุดิบแปรปรวน และเพ่ิมสูงข้ึน เป็นต้น ดังนั้นหากมีจํานวนตัวกลางไม่มากและมีการจัดการท่ีเหมาะสม จะ
สามารถควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยได้ดีขึ้น และควรจัดให้มีการพัฒนาพันธมิตรทางการค้าด้วยการรวมกลุ่มกัน
สร้างศูนย์รับซ้ือและกระจายสิค้าตัวกลาง ซ่ึงทําให้โซ่อุปทานพริกมีความย่ังยืนขึ้น นอกจากน้ี นัทธพงศ์ นันทสําเริง(2554) 
ยังได้นําวิธีจุดศูนย์ถ่วงไปประยุกต์ใช้ในการหาท่ีตั้งจุดจอดยานพาหนะสําหรับปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถ
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีได้  ทําให้เข้าถึงผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงทีและเพ่ิมโอกาสในการรักษาชีวิตผู้บาดเจ็บได้มาก
ย่ิงข้ึน 
  
ข้อเสนอแนะ 
 

1. นอกจากการลดต้นทุนโดยการวิเคราะห์ทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมแล้วควรวิเคราะห์กิจกรรมท่ีสิ้นเปลืองจากการ
ดําเนินงานในการเคล่ือนย้ายสินค้าค่าใช้จ่ายและเวลาเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาการเคลื่อนย้ายสินค้าและการกระจายสินค้าเม่ือเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทาง
การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 และ 2)เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการเรียน บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์์วิชาการ
จัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
        กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาชั้นปี ท่ี3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ จํานวน 30 คน โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพบทเรียน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์คุณภาพบทเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละและค่าประสิทธิภาพ E1/E2 t-test แบบสองกลุ่มสัมพันธ์กัน 
        ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา
อยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 86.44/87.11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ จากบทเรียนผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ: บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 
 

ABSTRACT 
  
 This research objectives are :1 ) to develop of a Computer Network in Educational Database 
Management subject for undergraduate students at Chaiyaphum Rajabhat University 2 ) to compare 
learning achievement before and after class of the lesson via Computer Network in Educational 
Database Management subject for Undergraduate Students Chaiyaphum Rajabhat University 
 The research samples were 30 students of the third year students in the first semester of 
academic year 2016, Chaiyaphum Rajabhat University by random sampling. The instruments used in 
the experiments were the lesson of a Computer Network in Educational Database Management 
subject for undergraduate students at Chaiyaphum Rajabhat University, achievement test and the 
quality assessment model.  Statistic used to analyze the quality of the lessons and the test for 
achievement percentage means and E1 / E2 t-test. 
 The results showed that the lesson through Computer Network in Educational Database 
Management subject for undergraduate students at Chaiyaphum Rajabhat University, the content 
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quality and educational technology assessment was at a good level and effective at 86.44 /  87.11. 
The learners' learning achievement from the lesson through Computer Network in Educational 
Database Management subject for undergraduate students at Chaiyaphum Rajabhat University after 
the posttest was significantly higher than before the study at the .05 level of significance. 
Keywords: 
 

บทนํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้กําหนดแนวทางในการจัด การศึกษา ในหมวดท่ี 4 
มาตราท่ี 24 เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่่า “จัดการ เรียนรู้้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ ้เรียนตามศักยภาพ” จากข้อความดังกล่าว  
แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนในอนาคตจําเป็นต้องจัดให้้เกิดการเรียนการสอนที่สามารถเรียนได้้ในทุกเวลา 
เรียนได้้ทุกสถานท่ีท้ังท่ีบ้านท่ีทํางานหรือท่ีโรงเรียน เป็น รูปแบบการเรียนการสอนแบบเครือข่าย คือการเรียนการสอน
ต้องเกิดข้ึนได้ท่ีใดก็ได้ ณ เวลาใดก็ได้ (Anywhere – Anytime Learning) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2546 : 7-9)  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงประกอบไปด้วยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม ได้เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐบาล และเอกชน มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานหลายด้านด้วยกัน ท้ังด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม ธุรกิจ การศึกษา ฯลฯ สําหรับการใช้
คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษาน้ันมีการนํามาทําบทเรียนกันมากข้ึนและประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษาหลายอย่างเช่น 
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจคะแนนสอบ และจัดอันดับการสอบเข้าศึกษาต่อ ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลนักศึกษา การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาต่าง ๆ 
 ประเทศไทยมีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เครื่องท่ีใช้งานเป็นเครื่องขนาดเล็กหรือเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
การนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานการศึกษามีลักษณะแตกต่างกันออกไปเช่น ใช้ในการบริหารงานการศึกษา ใช้
เป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอนหรือเพ่ือฝึกอบรม 
เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนแบบเอกัตบุคคล (Individualized Instruction Technology) และ
มีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยสร้างเป็นโปรแกรมบทเรียน อาศัยแนวคิดของการ
ออกแบบบทเรียนแบบโปรแกรม เพ่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ในปี ค.ศ. 1954 Skinner ได้เสนอแนะวิธีสอน
โดยใช้เครื่องช่วยสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการสอน ซ่ึงได้สร้างข้ึนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยนักเรียนสามารถท่ีจะใช้
เวลาในการเรียนรู้ตามความสามารถของตนและได้รับข้อมูลป้อนกลับ เป็นการให้แรงเสริมแก่ผู้เรียน การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Aided Instruction) หรือการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเตอร์เน็ต (WBI : Web Based Instruction) คือ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอนและเรียนรู้ ซ่ึงการสอนเนื้อหา
บางอย่างอาจจะต้องสอนซํ้าแล้วซํ้าอีกเป็นประจํา ถ้าหากอาจารย์ต้องสอนหลายครั้งก็จะทําให้เกิดอาการเบื่อนักศึกษาก็
ไม่ได้รับความรู้ นอกจากนั้นยังไม่สามารถสอนนักศึกษาเป็นจํานวนมาก ๆ ได้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาท่ัวไปมีความสนใจมาโดยตลอดแต่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ยังไม่แพร่หลายมากเท่าท่ีควร ปัญหา
สําคัญคือการขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการศึกษาอย่างจริงจัง ผู้บริหารการศึกษาเองก็ขาด
ความรู้ความเข้าใจในด้านนี้  
 Web Based Instruction เป็นการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
เป็นเครือข่ายท่ีสําคัญต่อการสื่อสารในระบบเว็บ (Web) หรือการสื่อสารแบบใยแมงมุมซ่ึงการสื่อสารแบบนี้สามารถจะ
เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวางและท่ัวโลก การสื่อสารแบบนี้จึงถูกเรียกอีกชื่อว่า 
“การสื่อสารระบบเวิลด์ไวด์เว็บ” (World Wide Web .www) การสื่อสารระบบเวิลด์ไวด์เว็บเป็นการสื่อสารท่ีได้รับการ
พัฒนาเพื่อการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลักท่ีโยงใยไปท่ัวโลก ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน เวลาใด ผู้เรียนก็สามารถเรียน
ได้ตลอดเวลาโดยการใช้งานจะไม่ยึดติดกับระบบปฏิบัติการ (Operating System OS) และการทํางานบนอินเทอร์เน็ต
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เป็นแบบโต้ตอบกับผู้เรียนโดยธรรมชาติ หรือเรียกว่า Interactive ในตัวเอง เมือผู้เรียนเปิดโปรแกรมจากเบราเซอร์ 
ผู้เรียนก็สามารถคลิกเลือกรายการเรียนท่ีจะเรียน โปรแกรมก็จะเชื่อมโยงไปท่ีเนื้อหาเร่ืองนั้น  
 เนื้อหาบทเรียนวิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา เป็นวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเรียน วิชาการจัดการ
ฐานข้อมูลทางการศึกษา มีปัญหาในการสอนเก่ียวกับเนื้อหาท่ีใช้สอน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจะใช้วิธีการบรรยายเนื้อหา
ทําให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายในการฟังการบรรยายและถ้านักศึกษายังไม่เข้าใจก็ต้องไปอ่านจากหนังสือเพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง ประกอบกับนักศึกษามีเวลาเรียนในชั้นเรียนค่อนข่างน้อยและยังต้องเรียนวิชาอ่ืน ๆ อีกมากมายเพ่ือให้ครบ
หลักสูตร ดังนั้นจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต เร่ืองการจัดการ
ฐานข้อมูลเบื้องต้นโดยมุ่งให้ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบฐานข้อมูล ท่ีมาของข้อมูล การออกแบบ การจัดการ
ฐานข้อมูล การประยุกต์ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา อาทิ ฐานข้อมูลผู้เรียน ฐานข้อมูลผลการเรียน ฐานข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียน ฐานข้อมูลสื่อการศึกษา และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือช่วยในการเรียนการสอนให้
มากย่ิงข้ึน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาการ
จัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือท่ีจะเป็นหนทางหนึ่งท่ีช่วยแก้ปัญหาท่ีกล่าวไว้
ข้างต้นได้ โดยนักศึกษาสามารถ ทบทวนเน้ือหาได้ตามความสะดวก และตามความสามารถของแต่ละบุคคล ลดข้อจํากัด
ในด้านการปฏิบัติได้ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงใช้ข้อดีของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย เพ่ือการทําวิจัย และ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ วิชาวิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85 / 85 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการเรียน บทเรียนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์์วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปี 

การศึกษา 2559 จํานวน 4 ห้องเรียน เป็นจํานวนนักเรียนท้ังหมด 90 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ ท่ีกําลังศึกษาอยูใน ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ได้มาด้วยการใช้วิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกมา 1 ห้องเรียนจากท้ังหมด 3 หมู่เรียน จํานวน 90 คน  เนื้อหาท่ีใช้ในการ
วิจัยคือ บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา ประกอบด้วย เรื่องท่ี 1) แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 2) ฐานข้อมูล 3) แบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
2.1 บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาสาํหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
2.2  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาการจัดการฐานข้อมูลทาง

การศึกษา 
2.3  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 
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3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 การสร้างบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
3.1.1 ศึกษารายละเอียดลักษณะวิชา คําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียน ข้อชี้แจงในการเรียนในรายวิชา

การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นได้กําหนดข้ึน 
 
3.1.2 เนื้อหา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3  หน่วย โดยมีเนื้อหา ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 
ตอนท่ี 2 ฐานข้อมูล 
ตอนท่ี 3 แบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

3.1.3 กําหนดองค์ประกอบ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง และวิดโอที่เก่ียวข้อง 
3.1.4 กําหนดหัวข้อและแนวคิด รูปแบบการเรียนผ่านระบบเครือข่าย เช่น การเข้าสู่เนื้อหา การทํา

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
3.1.5 รวบรวมหัวข้อความรู้เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนท่ีกําหนดเนื้อหาดังกล่าวไว้ 
3.1.6 ให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนโดยการการออกแบบโปรแกรมให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน 

และสามารถเลือกบทเรียนได้จากเมนู 
3.1.7 ให้โอกาสผู้เรียนในการตรวจสอบตนเองโดยให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และ

สามารถตรวจสอบคะแนนท่ีผู้เรียนทําได้จากบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3.1.8 นําผังโครงเร่ืองทีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาสร้างเป็นบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์           

  3.1.9 นําบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สร้างข้ึนบน Google Classroom และตรวจสอบผลการนําเสนอ
จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็  
 3.1.10 นําบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 3 ท่าน ทําการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ทกําหนดคือ มีค่าเฉลี่ยตังแต่ 3.51 ขึ้นไปโดยพบว่าได้
ค่าเฉลี่ย 4.01 คุณภาพอยูในระดับดี จากนั้นนําไปทดลองหาประสิทธิภาพต่อไป 
 3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา 
 3.2.2 ดําเนินการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ข้อ จํานวน 60 ข้อ 

 3.2.3 นําแบบทดสอบท่ีสร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ พร้อมปรับปรุง 
โดยข้อสอบทีได้มค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามเกณฑ์ทกําหนดคือ 0.50 ขึ้นไป จากผลการตรวจสอบปรากฏว่า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีดัชนีความสอดคล้องโดยรวม 0.78  

3.2.4 นําแบบทดสอบท่ีสร้างเสร็จแล้ว ไปทดสอบกับนักศึกษา ท่ีเคยเรียนเรื่องแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาการ
จัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาฐานข้อมูลและแบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 มาแล้ว จํานวน 100 
คน ตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิด หรือไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน 

3.2.5 นําแบบทดสอบท่ีเลือกไว้ จํานวน 30 ข้อ โดยแบบทดสอบมีค่าความยากง่าย มีค่าต้ังแต่ 0.20 – 0.80 
ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ (r) มีค่าตังแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบพบว่า มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.40-0.78 
และมีค่าอํานาจจําแนกตังแต่ 0.30-0.78 และนําแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมันโดยใช้สตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ด
สัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536 : 197-199) พบว่าแบบทดสอบมีคาความเชื่อมันโดยรวม 0.81 จากนั้น
นําไปใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ตารางท่ี 1 ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ-
เรียนในบทเรียน 

จํานวนข้อ ค่าความยาก 
ง่าย (p) 

ค่าอํานาจ
จําแนก (r) 

ค่าความเชื่อม่ัน
(r ) tt 

ตอนท่ี 1 
ตอนท่ี 2 
ตอนท่ี 3 

รวม 

10 
10 
10 
30 

0.40 - 0.64 
0.52 - 0.72 
0.54 - 0.78 
0.40 - 0.78 

0.41 - 0.78 
0.30 - 0.75 
0.38 - 0.78 
0.30 - 0.78 

0.82 
0.81 
0.81 
0.81 

 
3.3 การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน

คุณภาพของบทเรียน ผู้วิจัยได้ทําการสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนข้ึน โดยมีวิธีการสร้าง ดังน้ี 
 3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วสร้างแบบประเมิน
คุณภาพของบทเรียนด้านเนื้อหา แบบใช้คาความสอดคล้อง (IOC) โดยมีค่า 3 ระดับ แล้วจึงนําผลการประเมินจากผู้เชียว
ชาญด้านเนื้อหา มาหาค่าเฉลี่ยความสอดคล้อง (IOC) โดยในแต่ละตอน มีค่า 0.50 ขึ้นไปจึงสามารถนําเนื้อหาไปใช้ได้ฎ 

 3.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วสร้างแบบประเมิน
คุณภาพของบทเรียนด้านเทคโนโลยีแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดค่าระดับความคิดเห็น ดังน้ีฎ 

                ระดับ 5 หมายถึงมีคุณภาพดีมาก 
                ระดับ 4 หมายถึงมีคุณภาพดี 
                ระดับ 3 หมายถึงมีคุณภาพปานกลาง 
                ระดับ 2 หมายถึงมีคุณภาพน้อย 
                ระดับ 1 หมายถึงควรปรับปรุง 
 3.3.3 ผู้วิจัยนําแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้ัง2 ฉบับ เสนอต่อผู้เข่ียวชาญ เพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 3.3.4 บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึน ไปให้ผู้เชียวชาญประเมินด้านเทคโนโลยีการศึกษา 3 

ท่าน ประเมินคุณภาพบทเรียน โดยใช้แบบประเมินท่ีสร้างข้ึน 
 3.3.5 นําผลการประเมินหาค่าเฉลี่ย เพ่ือนํามาวิเคราะห์ประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การพิจารณาค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ ดังน้ีฎ 
                คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคณุภาพดีมาก 
                คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี 
                คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
                คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
                คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพโดยใช้ค่าร้อยละเฉล่ียตังแต่ 3.51 ขึ้นไปจึงจะถือว่ามีคุณภาพ ซ่ึง
ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินคุณภาพบทเรียนด้านเทคโนโลยีการศึกษาโดยรวมได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01 หมายถึง มีคุณภาพ
ระดับดี 

4. การดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพ 
การทดลองคร้ังท่ี 1 
เป็นข้ันตอนการนําบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 คน โดยเรียน 1 

คน ต่อ 1 เครื่อง เพ่ือหาข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างศึกษาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผู้วิจัยใช้
วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนแล้วบันทึกพฤติกรรมขณะท่ีเรียน ตลอดจนการตรวจสอบหาข้อบกพร่องของบทเรียน
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านความถูกต้องของเนื้อหา ความชัดเจนของตัวอักษร รูปภาพ และเสียง ได้พบปัญหาและ
ข้อบกพร่องคือ การเข้าสู่บทเรียนต้องเข้าลงทะเบียนและรอการยืนยันสิทธ์ิของอาจารย์ผู้สอน ซ่ึงทําให้ต้องใช้ระยะเวลา
พอสมควร แก้ไขโดยตัดขันตอนการยืนยันสิทธ์ิของอาจารย์ผู้สอนออกไป โดยให้ผู้เรียนลงทะเบียนและสามารถเรียนได้
เลย หลังจากได้แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงนําบทเรียนดังกล่าวไปทดลองคร้ังท่ี 2 ต่อไป 
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การทดลองคร้ังท่ี 2 
เป็นขั้นตอนการนําบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคร้ังท่ี 

2 จํานวน 12 คน แบบ 1 คนต่อ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ให้กลุ่มตัวอย่างเร่ิมเรียนบทเรียน โดยขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างเรียนให้
ทํากิจกรรมระหว่างเรียนควบคู่กันไปด้วยเม่ือเรียนจบบทเรียนแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทันที จากน้ันผู้วิจัยนําคะแนนท่ีได้จากการทํากิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาแนวโน้มของ
ประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีประสิทธิภาพโดยรวมเป็น 83.06/84.44 ซึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด ระหว่างการทดลอง ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมระหว่างเรียน พบว่านักศึกษาใช้เวลาในการเรียนเร็วกว่า
ปกติไปเนื่องจากเป็นสื่อท่ีมีเนื้อหาเดียวกันกับบทเรียนรวมถึงในการเข้าเรียนผู้วิจัยได้รวบรวมข้อบกพร่องแล้วนําไป
ปรับปรุงแก้ไขโดยทําการชี้แจงให้ผู้เรียนเปิดลิงค์หน้าทีเป็นคําแนะนําในการใช้บทเรียนก่อนท่ีจะศึกษาในบทเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนได้ทราบถึงวิธีการใช้บทเรียนท่ีถูกต้อง แล้วนําผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขบทเรียนเพ่ือใช้ในการทดลองครังท่ี 3 ต่อไป 

การทดลองคร้ังท่ี 3 
เป็นข้ันตอนการนําบทเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากคร้ังท่ี 2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคร้ังท่ี 3 จํานวน 30 

คน แบบ 1 คนต่อ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ให้กลุ่มตัวอย่างเริ่มเรียนบทเรียน โดยขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างเรียนให้ทํากิจกรรม
ระหว่างเรียนควบคู่กันไปด้วย เม่ือเรียนจบบทเรียนแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลังเรียนทันทีจากนั้นผู้วิจัยนํา
คะแนนที่ได้จากการทํากิจกรรมระหว่างเรียนแลแบบทดสอบหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 มีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้าน
เทคโนโลยี อยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย่อินเทอร์เน็ต 86.44/87.11 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลตารางการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
เรื่องที ่ แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรยีน ประสิทธิภาพ 

จํานวนข้อ ค่าเฉลี่ย E1 จํานวนข้อ ค่าเฉลี่ย E2 E1/E2 
1 10 8.63 86.33 10 8.67 86.67 86.63/86.67 
2 10 8.63 86.33 10 8.77 87.67 86.33/87.67 
3 10 8.67 86.67 10 8.70 87.00 86.67/87.00 
รวม 30 25.93 86.44 30 26.13 87.11 86.44/87.11 

 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการเรียน บทเรียนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์์วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
จากการดําเนินการศึกษาวิจัย พบว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และพบว่าผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน( x =25.63, S.D.=1.93) สูงกว่า
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน( x =10.67,S.D.=2.82) ของผู้เรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ จากบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนของบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

ผลการทดสอบ N x  S.D. t-test Sig. 
Pre-test 30 10.67 2.82 1.68 .00 
Post-test 30 25.63 1.93 

 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในครังนี้เป็นการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการ
จัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
85/85 ซ่ึงผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลจากการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1. การหาคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีคุณภาพ 85/85  ผู้วิจัยได้ดําเนินการข้ึนโดย คณะผู้เชียวชาญด้าน
เนื้อหา และคณะผู้เชียวชาญด้านสื่อ จนทําให้บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีคุณภาพอยูในระดับดีโดยลักษณะของบทเรียนผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ทีสร้างข้ึนนี้มีการผสมผสานสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ มีท้ังเอกสาร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
และวีดีโอ ซ่ึงช่วยให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกเพลิดเพลินกับเรียนทําให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ และเม่ือผู้เรียนทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จ ผู้เรียนจะทราบผล
ทันที หากผู้เรียนได้คะแนนน้อยก็สามารถกลับไปทบทวนเน้ือหาในเร่ืองดังกล่าวในบทเรียนและกลับมาทําแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบใหม่อีกคร้ังจึงทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาน้ัน ๆมากย่ิงข้ึน ซ่ึงเป็นข้อดีของบทเรียนบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทีสามารถให้อิสระกับผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนใหม่ได้เมือไม่เข้าใจ พรทิพย์ ชูศรี (2556) ได้ทําวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการถ่ายภาพสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนโดยมีการวิเคราะห์
ออกแบบ พัฒนาปรับปรุง มีประเมินทุกข้ันตอนของการออกแบบทบเรียนและการนําบทเรียนมาใช้การเรียนการสอน ทํา
ให้ได้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงพิจารณาได้จากการท่ีบทเรียนมีประสิทธิภาพโดยรวมเป็น 
84.49/90.58 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 2. ได้พบข้อบกพร่องในบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และได้มีการนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จึงทําให้บทเรียนผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ มีประสิทธิภาพ 86.44/87.11 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ทกําหนด 85/85 และจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นี้ สามารถช่วยกระตุ้นให้ฎผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากท่ีจะ
ศึกษาเรียนรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
       จากการอภิปรายดังกล่าวมาในข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการ
ฐานข้อมูลทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท่ีได้พัฒนาขึ้นในครังนี้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 ท่ีกําหนด และสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้หรือ
ทบทวนเนื้อหาจากการเรียนในห้องเรียนปกติ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. ควรมีการพัฒนาสื่อบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน เช่น การเพิ่มเทคนิคการ
นําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การโต้ตอบกับผู้เรียนท่ีสนใจ เพ่ือสร้างความคงทนและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
มากย่ิงข้ึน 
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 3. ควรได้มีการวิจัยถึงปัญหาและผลกระทบจากการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 
 4. ควรศึกษาผลการเรียนด้านทักษะปฏิบัติจากการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
เรียนรู้หรือทบทวนเนื้อหาจากการเรียนในห้องเรียนปกติ 
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การฝึกจัดประสบการณ์ “การเลา่นทิานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพื่อพัฒนาความ
เชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษาชัน้ปีที ่3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
Experience training "Tales of Six Helper Capabilities to Develop Self-Confidence in 
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ทิพย์อักษร เรือนแก้ว 
หลักสูตรคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

Thipsugson Ruankaew 
Curriculum of the Faculty of Education Early Childhood Education Chaiyaphum Rajabhat University 

 

บทคัดย่อ 
 

จากการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่า
นิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการฝึกจัด
ประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” 
ของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจัย
ครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 70 คน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้มาโดย
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ัง คือ 1) กิจกรรมการเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบ 2) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกจัดประสบการณ์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของการฝึกจัดประสบการณ์ ใช้แบบ
แผนการวิจัยใช้แบบ The One-Group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการฝึกจัดประสบการณ์พบว่า “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพ่ือพัฒนาความ
เชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” ก่อนการฝึกจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้าน ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 9.54 
และค่าเฉลี่ย S.D.มีค่าเท่ากับ 0.85 หลังการฝึกจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้าน ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 23.84 
และค่าเฉลี่ย S.D. มีค่าเท่ากับ 0.90 ค่าสถิติ t-test แบบ dependent มีค่าเท่ากับ 93.99 สรุปได้ว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีประสิทธิภาพจากการฝึกจัดประสบการณ์มากขึ้น และเม่ือมีการศึกษาความพึงพอใจของการ
ฝึกจัดประสบการณ์ในด้านท่ี 1 การเกิดองค์ความรู้ใหม่, 2 กระบวนการสอน, 3 เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ถ่ายทอดความรู้, 4 
การออกแบบกิจกรรม, และ 5 การเลือกใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการสอน รวมค่าเฉลี่ยข้อคําถามทุกข้อ สรุปได้ว่า ค่าเฉล่ีย 
x  มีค่าเท่ากับ 3.58 ค่าเฉลี่ย S.D. มีค่าเท่ากับ 0.76 และ แปลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

จากการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพื่อพัฒนาความเชื่อม่ันใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย”เสร็จสิ้น นักศึกษาชั้นปี ท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีประสิทธิภาพจากการฝึกจัด
ประสบการณ์มากข้ึน สามารถเปลี่ยนเทียบได้จากการประเมินประสิทธิภาพก่อนและหลังตัวผู้เรียนเอง และมีความพึง
พอใจในการฝึกจัดประสบการณ์ในแต่ละข้อคําถาม จากการแปลความข้อท่ี 1-5 โดยรวมของทุกข้อคําถามจึงอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก 
คําสําคัญ: การจดัประสบการณ์, การเล่านิทาน, ความเชื่อม่ันในตนเอง         

 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to 1) to evaluate the effectiveness of practice training. "The 
Six Pillars of Self-Confidence Questionnaire for Developing Self-Confidence of Preschool Children" of 
3rd Year Students in Early Childhood Education, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat 
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University 2) to study the satisfaction of experience training. "The Six Pillars of Self-Confidence 
Questionnaire for Developing Self-Confidence of Preschool Children" of 3rd Year Students in Early 
Childhood Education, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University The sample used this 
research. 70 students in the Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University. Acquired by a 
specific selection. 
 The tools used in this research were 1) storytelling activities, 6) capitalization questions, 2) 
performance appraisals, and 3) evaluation forms. The research method used was The One-Group 
Pretest-Posttest Design. The results of the performance appraisal showed that "The Sixth Helpless 
Thought to Develop Self-Confidence in Early Childhood." Prior experience training. The mean score 
was 9.54 and the mean of S.D. was 0.85. The average value of all subjects was 23.84 and the mean of 
S.D. was 0.90. The t-test was 93.99. The third-year students in Early Childhood Education More 
effective from the experience training.And when the study of the satisfaction of experience training in 
the field. 1. The new knowledge, 
2. The process of teaching, 3 techniques and methods used to transfer knowledge, 4 the design of 
activities, and 5 the choice of media. Teaching materials. The mean of all questions was the mean of 
3.58, mean S.D. was 0.76, and the satisfaction was at a high level. 
 From experience training. "Sixth Helper Questionnaire to Develop Early Childhood Self-
Confidence". 3rd year students in Early Childhood Education More effective from the experience 
training. Can be changed by evaluating performance before and after the students themselves. They 
were satisfied in the practice of each question. From the translation of verses 1-5, all questions are 
very satisfactory. 
Keywords: Experience training, Tales, Self-Confidence 
 

บทนํา 
 

การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพของคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
(เมทินี ด่านยังอยู่, 2544)การท่ีบุคคลจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพจําเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมใน
หลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะการฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถท้ังในด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ รวมไปถึงการมีบุคลิกภาพ
ความคิดความเชื่อถือท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้และ
เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวหรือการพัฒนาบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง (อุลัย บุญโท, 2544) ดังท่ี  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการ
เรียนรู้ (2543) กล่าวว่าช่วงอายุปฐมวัยช่วงวัยท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับพัฒนาการของชีวิต ประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีเด็ก
ได้รับในช่วง 6 ปีแรกของชีวิตจะมีผลต่อการวางรากฐานท่ีสําคัญต่อบุคลิกภาพของเด็กเม่ือเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ Erikson 
(1975 อ้างใน อุลัย  บุญโท, 2544) ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างความรู้สึกเชื่อม่ันในตนเองของเด็กท่ีควรตระหนักว่าถ้าเด็กมี
โอกาสทําสิ่งต่าง ๆ และได้รับการยอมรับ ผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กได้ซักถามปัญหาเปิดโอกาสให้เด็กลองทํากิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยตนเองย่อมเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในตนเองให้กับเด็กได้ ตรงกันข้ามถ้าผู้ใหญ่ไปสกัดกั้นความอยากรู้ของเด็ก ก็จะ
เป็นการสกัดกั้นความเชื่อม่ันตนเองของเด็กด้วย 

ความเชื่อม่ันในตนเองเป็นคุณลักษณะที่เด็กควรได้รับการส่งเสริมเพราะเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพท่ีจะส่งผลให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจและมีความม่ันใจท่ีจะทําสิ่งต่าง ๆ ให้
สําเร็จตามท่ีต้องการ กล้ากระทํา กล้าเผชิญเหตุการณ์ รวมท้ังสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิต (ศรีสุดา คัมภีร์ภัทร, 2534) 
ความเชื่อม่ันในตนเองมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อบุคคล เพราะเป็นตัวชี้นําความสําเร็จในการกระทําสิ่งต่าง ๆ ตามแผนการที่
ได้วางไว้ เพราะบุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองจะมีความกล้าในการคิดและการกระทํา ไม่รู้สึกว่าตนเองด้อยค่า ซ่ึงทําให้
บุคคลสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตรงข้ามกับผู้ท่ีขาดความเชื่อม่ันในตนเองจะเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงใน
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การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ท้ังในด้านส่วนตัวและส่วนร่วม ดังนั้น ความเชื่อม่ันในตนเองจึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญย่ิงประการหนึ่ง
ท่ีเราจําเป็นต้องปลูกฝัง และพัฒนาให้เกิดข้ึนในเด็กปฐมวัย ผู้ท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมต่อไป (อุลัย บุญโท, 2544)  
การจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในตนเองให้กับเด็ก ครูควรเป็นแบบอย่างท่ีดีและสนับสนุน
พฤติกรรมท่ีดีของเด็ก ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองทําสิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระ ดังนั้นประสบการณ์ท่ีจัดควรเปิดกว้างให้
เด็กทํากิจกรรมอย่างมีความสุขสนุกสนาน ต้องคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก การส่งเสริมการกระตุ้นให้กําลังใจ  
เด็กได้ใช้ความสามารถของตนในการกระทําสิ่งต่าง ๆ ท่ีตนพอใจอย่างเต็มท่ีจะสามารถช่วยพัฒนาความรู้สึกเชื่อม่ันใน
ตนเองของเด็กได้เป็นอย่างดี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2534) ดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย  การเล่านิทานเป็นกิจกรรมจําเป็น
สําหรับเด็กท่ีง่ายและเหมาะกับทุกโอกาส และทุกสถานการณ์ เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องจากนิทาน ธรรมชาติของเด็ก
ชอบฟังนิทานหรือเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นเด็กในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษา เหตุผลคือ การฟังนิทานทําให้เด็กมีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก (กัลยา นิ่มจิตต์, 2545) 
และนิทานจะสร้างสรรค์นิสัยรักการอ่าน การเห็นความสําคัญของหนังสือไปพร้อมกัน การเล่านิทานให้เด็กฟังเสมอ เป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการท่ีดีตามวัยของเด็ก ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา 
โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคมในเรื่องของความเชื่อม่ันในตนเอง  ซ่ึงสามารถปลูกฝังผ่านการเล่านิทานจนเกิดความ
ปลูกฝังและมีเจตคติท่ีดีในด้านต่างๆ ติดตัวไปจนโต (สัณหพัฒน์ อรุณธารี, 2542) เนื้อเรื่องของนิทานท่ีนํา  มาเล่าต้อง
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก เม่ือเด็กฟังนิทานจะทําให้เกิดการเรียนรู้ การเล่านิทานให้เด็กต้องสอดแทรกความ
เชื่อม่ันในตนเองเพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ การเล่านิทานเป็นการสร้างสัมพันธ์ความใกล้ชิดผูกพันระหว่างผู้เล่า
กับเด็กทําให้ผู้เล่าเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็ก ขณะท่ีเล่าเด็กจะคิดจินตนาการ เข้าใจซึมซับ รับรู้แยกแยะสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ตัวเองจะเห็นได้ว่าการเล่านิทานมีความสําคัญในการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินตามความ
ต้องการและตามความสนใจของเด็ก (พิมพิกา คงรุ่งเรือง, 2541) ซ่ึงรูปแบบและเทคนิควิธีการของนิทานก็มีความ
หลากหลายแตกต่างกันออกไป เช่น การเล่านิทานแบบปากเปล่า การเล่านิทานแบบต้ังคําถาม การเล่านิทานแบบใช้สื่อ
อุปกรณ์ (จิราพร ปั้นทอง, 2550) 

เนื่องจากผู้วิจัยเป็นอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรอบรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาอย่างแท้จริง  จึงต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้
และประสบการณ์ตรงเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการฝึกจัดประสบการณ์และวิธีการส่งเสริมความเชื่อม่ันใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย ซ่ึงตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหนังสือนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย โดยนักศึกษา
ได้เรียนรู้ถึงการใช้นิทานเป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  จากความสําคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้จัดทําผลงานวิจัย การฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่า
นิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิขึ้น เพ่ือความรู้และประสบการณ์จริงท่ีนักศึกษาจะ
ได้รับและเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษาในการนําไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติการสอนภายภาคหน้า อีกท้ังยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพครูปฐมวัยต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหก
ใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบ
เพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1. ประชากรที่ใช้การวิจัยคร้ังนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 224 คน ภาคเรียนท่ี 1/2560 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 70 คน คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1) กิจกรรมการเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบ 
2) แบบประเมินประสิทธิภาพของการฝึกจัดประสบการณ์ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจของการฝึกจัดประสบการณ์ 

4. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1) การสร้างแผนกิจกรรมการเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบ  

    - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนิทาน  
    - สร้างแผนกิจกรรมการเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบจํานวน 24 แผนโดยมี

หลักเกณฑ์ในการเลือกนิทาน คือ เลือกนิทานท่ีให้ความรู้กับเร่ืองท่ีใกล้ตัวเด็ก ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีความสนุกสนาน 
สร้างความเพลิดเพลิน และมีตัวละครที่เป็นต้นแบบในการปลูกฝังความเชื่อม่ันในตนเองให้เกิดข้ึนกับเด็ก ให้มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตนเองและผู้กล้าคิด กล้าพูด กล้าทํา กล้าเผชิญความจริง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัว
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วย 

    - นําไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา (IOC) ของ 
กิจกรรม  

 
ตารางท่ี 1  การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบ 

 
สัปดาห์ กิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมบทบาทสมมติ 

1 เรื่อง ปุกปุยลูกแกะขี้อาย เรื่อง ปุกปุยลูกแกะขี้อาย เรื่อง ปุกปุยลูกแกะขี้อาย 
2 เรื่อง  หนุงหนิงข้ีอาย เรื่อง  หนุงหนิงข้ีอาย เรื่อง  หนุงหนิงข้ีอาย 
3 เรื่อง งวงยาวยาวของช้างอัลเฟรด เรื่อง งวงยาวยาวขอช้างอัลเฟรด เรื่อง  งวงยาวยาวของช้างอัลเฟรด 
4 เรื่อง กระต่ายน้อยจอมเกเร เรื่อง กระต่ายน้อยจอมเกเร เรื่อง กระต่ายน้อยจอมเกเร 
5 เรื่อง  เป๋อเหลอ ขี้กลัว เรื่อง  เป๋อเหลอ ขี้กลัว เรื่อง  เป๋อเหลอ ขี้กลัว 
6 เรื่อง  มือใหม่หัดถีบ เรื่อง  มือใหม่หัดถีบ เรื่อง  มือใหม่หัดถีบ 
7 เรื่อง  เสือข้ีอาย เรื่อง  เสือข้ีอาย เรื่อง  เสือข้ีอาย 
8 เรื่อง  นากข้ีกลัว เรื่อง  นากข้ีกลัว เรื่อง  นากข้ีกลัว 

 
2) การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของการฝึกจัดประสบการณ์  

    - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
    - สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของการฝึกจัดประสบการณ์ตามหัวข้อต่อไปนี้ 1) ทักษะการจัด 

ประสบการณ์ 2) การเลือกใช้นิทาน 3) เทคนิคการเล่านิทาน 4) การใช้คําถามเกี่ยวกับหมวกหกใบ 5) พฤติกรรมความ
เชื่อม่ันในตัวเองของเด็กปฐมวัย นําไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา (IOC) ของ
ประเมินประสิทธิภาพ 

3) การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการฝึกจัดประสบการณ์ 
    - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

        - สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการฝึกจัดประสบการณ์ตามหัวข้อต่อไปนี้ 1) เกิดองค์ความรู้
ใหม่ 2) กระบวนการสอน 3) เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ถ่ายทอดความรู้ 4) การออกแบบกิจกรรม 5) การเลือกใช้สื่อวัสดุ
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อุปกรณ์ในการสอน นําไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา (IOC) ของแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

5. เก็บรวบรวมข้อมูล 
การฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันใน

ตนเองของเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2560  

 

ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวก
หกใบเพื่อพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
ตารางท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพก่อน-หลัง 

   
การทดลอง จํานวนคน (N) x  S.D. t-test แบบ dependent 

ก่อน 70 9.54 0.85 
93.33 

หลัง 70 23.84 0.90 
 
การประเมินประสิทธิภาพของการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบ

เพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของตัวผู้เรียนเองจํานวน 70 คน พบว่า ก่อนการฝึกจัด
ประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย”
ค่าเฉล่ีย x  มีค่าเท่ากับ 9.54 และค่าเฉลี่ย S.D.มีค่าเท่ากับ 0.85 หลังการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบ
คําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองในเด็กปฐมวัย”ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 23.84 และ
ค่าเฉลี่ย S.D.มีค่าเท่ากับ 0.9 ค่าสถิติ t-test แบบ dependent มีค่าเท่ากับ 93.99 

 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหก

ใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 
ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจของการฝึกจัดประสบการณ์ 

 

ข้อ/คําถาม x  S.D. แปลความพึงพอใจ 

1 เกิดองค์ความรู้ใหม่ 3.73 0.99 มาก 
2 กระบวนการสอน 3.63 1.01 มาก 
3 เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ถ่ายทอดความรู้ 3.56 1.06 มาก 
4 การออกแบบกิจกรรม 3.55 0.96 มาก 
5 การเลือกใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการสอน 3.41 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.76 มาก 
 
ความพึงพอใจของการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพื่อพัฒนา

ความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย”ของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏชัยภูมิ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของการฝึกจัดประสบการณ์จํานวน  70 คน พบว่าข้อท่ี 1 การเกิดองค์
ความรู้ใหม่ ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 3.73 ค่าเฉลี่ย S.D. มีค่าเท่ากับ 0.99 และแปลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อท่ี 
2 กระบวนการสอน ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 3.63 ค่าเฉล่ีย S.D. มีค่าเท่ากับ 1.01 และแปลความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ข้อท่ี 3 เทคนิคและวิธีการที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 3.56 ค่าเฉล่ีย S.D. มีค่าเท่ากับ 1.06 และ
แปลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อท่ี 4 การออกแบบกิจกรรม ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 3.55 ค่าเฉลี่ย S.D. มีค่า
เท่ากับ 0.96 และแปลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อท่ี 5 การเลือกใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการสอน ค่าเฉลี่ย x  มีค่า
เท่ากับ 3.41 ค่าเฉลี่ย S.D. มีค่าเท่ากับ 0.93 และแปลความในอยู่ในระดับปานกลาง รวมค่าเฉลี่ยข้อคําถามทุกข้อ สรุปได้
ว่า ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 3.58 ค่าเฉลี่ย S.D. มีค่าเท่ากับ 0.76 และ แปลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวก
หกใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองในเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบว่า ก่อนการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบ
เพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองในเด็กปฐมวัย” มีการประสิทธิภาพ ด้านท่ี 1 ทักษะการจัดประสบการณ์ ด้านท่ี 2 การ
เลือกใช้นิทาน ด้านท่ี 3 เทคนิคการเล่านิทาน ด้านท่ี 4 การใช้คําถามเกี่ยวกับหมวกหกใบ และด้านท่ี 5 พฤติกรรมความ
เชื่อม่ันในตัวเองของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้าน คือ ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 9.54 และค่าเฉลี่ย S.D.มีค่า
เท่ากับ 0.85  เม่ือทําการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพ่ือพัฒนาความ
เชื่อม่ันในตนเองในเด็กปฐมวัย”เสร็จสิ้น ได้ทําการวัดประสิทธิภาพ หลังการฝึกจัดประสบการณ์อีกครั้ง พบว่า ด้านท่ี 1 
ทักษะการจัดประสบการณ์ ด้านท่ี 2 การเลือกใช้นิทาน ด้านท่ี 3 เทคนิคการเล่านิทาน ด้านท่ี 4 การใช้คําถามเกี่ยวกับ
หมวกหกใบ และด้านท่ี 5 พฤติกรรมความเชื่อม่ันในตัวเองของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉล่ียโดยรวมทุกด้าน คือ ค่าเฉลี่ย x  มี
ค่าเท่ากับ 23.84 และค่าเฉลี่ย S.D.มีค่าเท่ากับ 0.90 ค่าสถิติ t-test แบบ dependent มีค่าเท่ากับ 93.99 จากการฝึก
จัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองในเด็กปฐมวัย”
เสร็จสิ้น นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของการฝึกจัดประสบการณ์ก่อนและหลังของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพบว่าคะแนนผล
การประเมินมากข้ึนสามารถเปล่ียนเทียบได้จากการประเมินประสิทธิภาพก่อนและหลังตัวผู้เรียนเอง 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหก
ใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองในเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบว่าข้อท่ี 1 การเกิดองค์ความรู้ใหม่ ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 3.73 ค่าเฉลี่ย S.D. มีค่าเท่ากับ 
0.99 และแปลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อท่ี 2 กระบวนการสอน ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 3.63 ค่าเฉลี่ย S.D. มีค่า
เท่ากับ 1.01 และแปลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อท่ี 3 เทคนิคและวิธีการที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ ค่าเฉลี่ย x  มีค่า
เท่ากับ 3.56 ค่าเฉลี่ย S.D. มีค่าเท่ากับ 1.06 และแปลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อท่ี 4 การออกแบบกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 3.55 ค่าเฉลี่ย S.D. มีค่าเท่ากับ 0.96 และแปลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อท่ี 5 การ
เลือกใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการสอน ค่าเฉลี่ย x  มีค่าเท่ากับ 3.41 ค่าเฉลี่ย S.D. มีค่าเท่ากับ 0.93 และแปลความในอยู่ใน
ระดับปานกลาง รวมค่าเฉล่ียข้อคําถามทุกข้อ สรุปได้ว่า ค่าเฉล่ีย x  มีค่าเท่ากับ 3.58 ค่าเฉล่ีย S.D. มีค่าเท่ากับ 0.76 
และ แปลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

จากผลการฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบหมวกหกใบเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ัน
ในตนเองของเด็กปฐมวัย”เสร็จสิ้น นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
ความพึงพอใจในการฝึกจัดประสบการณ์ในแต่ละข้อคําถาม จากการแปลความข้อท่ี 1-5 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก, พึง
พอใจมาก, พึงพอใจมาก, พึงพอใจมาก, และพึงพอใจปานกลาง ตามลําดับ การแปลความโดยรวมของทุกข้อคําถามจึงอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 1. กิจกรรมการฝึกจัดประสบการณ์สามารถปรับเปลี่ยนแนวคําถามได้ตามบริบทหรือความชํานาญของคุณ
ครูผู้สอน  
 2. การเลือกนิทานสามารถเลือกได้หลายหลายรูปแบบแต่ต้องอยู่ในกรอบของการพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย  
 3. แนวการต้ังคําถามแบบหมวกหกใบสามารถนําไปปรับในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะของเด็กปฐมวัยในด้าน
จิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาได้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเล่า
นิทานอีสปท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชาย–หญิง อายุ 4 – 6 ปี  ชั้นอนุบาลปีท่ี 1,2  โรงเรียน
บ้านข้ีเหล็กใหญ่ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จํานวน 6 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เหตุผลท่ีผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายนี้เพราะผู้เรียนมีมีทักษะการแก้ปัญหาอยู่ในระดับตํ่า  เพ่ือจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสป 
ใช้เวลา 5 สัปดาห์ ๆ 3 วัน วันละ 20 นาทีรวมท้ังสิ้น 15 ครั้ง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรม
นิทานอีสปและแบบทดสอบพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยมีแบบแผนการทดลอง    
กลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The One – Group Pretest – Posttest Design) วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และ  t – test แบบ Dependent Sample 
            ผลจากการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาโดยรวม 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพฤติกรรมรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมใน
การแก้ปัญหาของตนเองพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  ระดับ .05 
คําสําคัญ: เด็กปฐมวัย, พฤติกรรมในการแก้ปัญหา, การจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสป 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the problem solving behavior of early childhood 
children who received 80/80 effective storytelling activities. The target group consisted of male 
students aged 4-6 years, kindergarten year 1, 2 big house school Office of Educational Service Area, 
Chaiyaphum District, Zone 1. Acquired by a specific selection the researcher chose this target group 
because the students had low problem solving skills. Aesop's fables were used for 5 weeks, 3 days, 
20 minutes per day, totaling 15 times. The tools used in this study were the Aescious Fables and 
Early Childhood Problem Solving Tests. The researcher created. The One - Group Pretest - Posttest 
Design based on the average and   t - test Dependent Sample. 
 The results of the research. Early childhood students who have been told stories of Aesop's 
behavior in solving problems. There was a statistically significant difference at .05 level and the 
behavioral aspect was self-problem behavior, self-problem solving behavior, and problem solving 
behavior. Other children's early childhood the experiment was significantly higher than before the 
experiment at the .05 level. 
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บทนํา 

ปัจจุบันสภาพสังคมไทยเกิดความสับสนและวิกฤตการณ์ต่างๆ ประชาชนต้องพบกับปัญหาและอุปสรรค
มากมายในชีวิตประจําวัน การคิดหาทางออกเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจัดเป็น
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญระดับหนึ่งเพราะเป็นช่วงท่ีมีพัฒนาการทุกด้านเจริญอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นการวางพ้ืนฐานด้านต่างๆ ซ่ึงจะมีผลต่ออนาคตของเด็กและ
ประเทศชาติ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนามนุษย์เด็กในช่วงนี้เป็นช่วงอายุท่ีสามารถ
พัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา การศึกษาปฐมวัยจึงเป็นการศึกษา
ระดับพ้ืนฐานของชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544) การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เป็นการ
จัดในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาแก่เด็กทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัยและความสามารถของเด็กแต่ละคน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2552) การปูพ้ืนฐานการคิดและการส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กและเยาวชนต้ังแต่ระดับอนุบาลไป
จนถึงระดับสูงจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง ซ่ึงการได้รับการพัฒนาการคิดต้ังแต่เยาว์วัยจะมีส่วนช่วยพัฒนาความคิดให้
ก้าวหน้า ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพได้ดี ผลการศึกษาท้ังในและต่างประเทศพบว่าการ
พัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนยังทําได้ในขอบเขตท่ีจํากัดและยังไปไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดท่ีต้องการ ซ่ึงทําให้เกิดแนวความคิด
เร่ืองการสอนให้ “ คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น” (เยาวพา เดชะคุปต์, 2554) การจัดกิจกรรมให้เด็กในระดับ
ปฐมวัย ครูควรให้ความสําคัญและคํานึงถึงธรรมชาติความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เด็ก
พัฒนาพื้นฐานในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิด ซ่ึงนําไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหา (ทัศนา แขมมณี, 
2544) การคิดแก้ปัญหานั้นควรเริ่มต้นต้ังแต่ปฐมวัย และจัดการเรียนการสอนท่ีให้เด็กได้ลงมือกระทํากิจกรรมที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและความแตกต่างของบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกคิดให้มากท่ีสุด และ
บรรยากาศในการเรียนต้องสนุกสนานเพ่ือให้เด็กได้ฝึกความสามารถในการแก้ปัญหา  
 การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัยอาจทําได้ โดยสนับสนุนให้เด็กได้ใช้ความคิด 
ความสามารถของเขาอย่างอิสระ มีการเร้าหรือกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาได้หลาย ๆ วิธีด้วยตนเอง ฝึกให้รู้จักคิดอย่างมี
เหตุผล ตลอดท้ังเปิดโอกาสได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสามารถคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ 
จะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจและพร้อมจะเผชิญกับปัญหา หรือมองปัญหาท่ีกว้างข้ึนต่อไป ในช่ วงเด็กปฐมวัยนี้ จะเร่ิม
เข้าใจ มีจินตนาการ มีการเลียนแบบ และมีความต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวนิทานจึงเป็นหัวใจสําคัญของเด็ก ทําให้เด็กมี
จินตนาการอันกว้างไกล นิทานมีด้วยกันหลายประเภทครูควรเลือกนิทานให้เหมาะสมเพราะนิทานเป็นสื่อท่ีใช้ในการจัด
ประสบการณ์ได้ทุกกิจกรรม ครูจึงควรใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้ของเด็ก  จากการท่ีเด็กได้ฟังนิทานส่งผลให้เด็กจดจํา
ได้นาน และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ถ้านิทานท่ีครูเล่าให้เด็กฟังนั้นตรงกับชีวิตจริงก็จะ
สามารถเชื่อมโยงกันได้ ครูควรมีเทคนิควิธีในการเล่านิทานหลากหลาย นิทานมีอยู่หลากหลายประเภท เช่น นิทานอีสป
เป็นนิทานประเภทหนึ่ง ซ่ึงสอนในเรื่องคติธรรม (Fables) มีความคล้ายคลึงกับนิทานสอนใจ คือ ตัวเอกต้องเป็นสัตว์แต่มี
บทบาทการกระทําอย่างคนและคติธรรมสอนใจ มีลักษณะเป็นนิทานสั้นๆ มีข้อสรุปท่ีชัดเจนให้คติในเร่ืองของความดี 
ความชั่ว ความฉลาด ความโง่ ตลอดจนการคิดแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ของเน้ือเร่ือง เพ่ือมุ่งให้เกิดคติธรรม
สอนใจในการดํารงชีวิตเป็นแนวทางให้ละเว้นความชั่ว ทําแต่ความดี  และการคิดแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต 
(อภิรตี สีนวล, 2547) ท่ีได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานฉงน     
ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานมีความสามารถในการแก้ปัญหาตนเอง และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนมีค่าสูงข้ึน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการเล่านิทานอีสปเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาความคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา และจินตนาการอันเป็นรากฐานสําคัญในการใช้ทักษะการแก้ปัญหา จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี1,2 โรงเรียนบ้านข้ีเหล็กใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยพบปัญหาในชั้นเรียน คือ เด็กคิดแก้ปัญหาเอง
ไม่ได้ อาจมีสาเหตุมาจากเด็กไม่เคยถูกฝึกให้คิดแก้ปัญหาเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการศึกษาแนวทางการแก้ไข
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กระดับปฐมวัย โดยใช้นิทานอีสป “จัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปท่ีเน้นการส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดและนําไปใช้ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย”เพ่ือให้เด็กคิดแก้ปัญหาเป็นซ้ึงพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมนิทานอีสปท่ีใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1,2   
ท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสป 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ 3 - 6 ปี ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีท่ี 1,2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านข้ีเหล็กใหญ่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1   
 2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ 3 - 6 ปี ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีท่ี 
1,2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านข้ีเหล็กใหญ่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 ได้มาโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 6 คน ซ่ึงได้จากการเลือกแบบเจาะจง เหตุผลท่ีผู้วิจัยได้เลือก
กลุ่มเป้าหมายนี้เพราะผู้เรียนมีมีทักษะการแก้ปัญหาอยู่ในระดับตํ่า 

ใช้รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดําเนินกาทดลองโดยอาศัยการวิจัย
แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The One – Group Pretest – Posttest Design)   
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  T1   (Pretest)       แทน การทดสอบพฤติกรรมในการแก้ปัญหา ก่อนการทดลอง 
2.  X   (Treatment)    แทน การจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสป 
3.  T2   (Posttest)      แทน การทดสอบพฤติกรรมในการแก้ปัญหา หลังการทดลอง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังน้ี 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสป 
2. แบบทดสอบพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
          2.1 ปัญหาของตนเอง 
          2.2 ปัญหาของตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน 
          2.3 ปัญหาเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการหาคุณภาพ 
1. การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสป ดําเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษานิทานอีสปท่ีมีคติสอนใจ โดยมีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กได้ใช้การคิดแก้ปัญหา โดยมีเกณฑ์การ

คัดเลือกดังนี้ 
           1.1.1 เป็นนิทานอีสปท่ีมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  
           1.1.2 นิทานมีตัวละครไม่มากเกินไป  
           1.1.3 นิทานมีฉากและบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับเด็ก  
           1.1.4 นิทานมีโครงเรื่องสั้นๆ ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีแนวคิดท่ีดี 

1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน  
1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสป จํานวน 15 แผน ซ่ึงมีกรอบของรายละเอียดดังนี้  

           1.3.1 ชื่อกิจกรรม  
           1.3.2 จุดมุ่งหมายของการทํากิจกรรม  
                   1.3.4 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
  1.3.5 สื่อ  
           1.3.6 การประเมินผล  

1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
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เพ่ือตรวจพิจารณา แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือหาความสอดคล้องของจุดประสงค์ ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป สื่อ 
และการประเมินผล ซ่ึงมีผู้เชี่ยวชาญจํานวน 1 ท่าน  

1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปให้เหมาะสมตามคําแนะนํา 
ของผู้เชี่ยวชาญ กล่าวคือ  

           1.5.1 ปรับภาษาท่ีใช้ในแผนการจัดกิจกรรม ให้ฟังดูเข้าใจ เหมาะกับวัยของเดก็  
           1.5.2 ปรับคําถามในแผนการจัดกิจกรรมให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น  
           1.5.3 เพ่ิมสื่อในแผนการจัดกิจกรรมบางแผน เพ่ือให้เด็กได้เห็นภาพท่ีชัดเจน  

1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปท่ีปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีท่ี 1,2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านกุดเวียนวิทย์ผดุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหาประสิทธิภาพของเกม โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

           1.6.1 นํานิทานอีสปไปทดลองกับเด็ก 3 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากให้
เด็กลองใช้นวัตกรรม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของนิทานอีสป และความชัดเจนของเวลา ในแต่ละแผนการจัด
ประสบการณ์ และนําผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนใช้จริง 

           1.6.2 นํากิจกรรมการเล่านิทานอีสป มาปรับปรุงแก้ใข ก่อนนําไปทดลองใช้กับเด็กอนุบาล 
1,2 โรงเรียนบ้านกุดเวียนวิทย์ผดุง จํานวน 6 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ตามเกณฑ์ 80/80 

2. แบบทดสอบพฤติกรรมในการแก้ปัญหา ในการสร้างแบบทดสอบพฤติกรรมในการแก้ปัญหา มีลําดับข้ันตอน
ดังน้ี  

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการแก้ปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ 

2.2 กําหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 3 ด้าน 
ได้แก่ การแก้ปัญหาของตนเอง การแก้ปัญหาของตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน และการแก้ปัญหาเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 

2.3 นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาสร้างแบบทดสอบพฤติกรรมในการแก้ปัญหาโดยผู้วิจัยแบ่งปัญหา
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาของตนเอง ปัญหาของตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน และปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน แล้วนํา
สถานการณ์ปัญหามาสร้างเป็นข้อคําถามและรูปภาพสี ขนาด 7”x 9” จํานวน 15 ภาพ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ชุด ดังน้ี 

ชุดท่ี 1 ปัญหาของตนเอง จํานวน 5 ข้อ 
ชดุท่ี 2 ปัญหาของตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน จํานวน 5 ข้อ 
ชุดท่ี 3 ปัญหาเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน จํานวน 5 ข้อ 

วิธีดําเนินการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองโดยอาศัยการ

วิจัยแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The One – Group Pretest – Posttest Design) 
มีลักษณะการทดลองดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลอง 
 

Pretest Treatment Posttest 
T1 X T2 

ความหมายของสัญลักษณ์ 
                 1.  T1   (Pretest)      แทน การทดสอบพฤติกรรมในการแก้ปัญหา ก่อนการทดลอง 
                 2.  X   (Treatment)   แทน การจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสป 
                 3.  T2   (Posttest)     แทน การทดสอบพฤติกรรมในการแก้ปัญหา หลังการทดลอง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
             1. หาสถิติพ้ืนฐานของกิจกรรมการเล่านิทานอีสปของเด็กปฐมวัย โดยนําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์หา
ค่าสถิติต่างๆ ตามสูตรท่ีอ้างถึง 
            2. วิเคราะห์เปรียบเทียบหาพัฒนาการทางด้านการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังใช้กิจกรรม
นิทานอีสป 
 

ผลการวิจัย 

 1. การหาประสิทธิภาพของนิทานอีสปท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.18/86.21 และแยกเป็นรายด้าน
ดังน้ี 
             1.1 นิทานอีสปส่งเสริมพฤตกรรมด้านการแก้ปัญหาของตนเอง มีประสิทธิภาพ 85.18/96.30 
              1.2 นิทานอีสปส่งเสริมพฤตกรรมด้านการแก้ปัญหาของตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนมีประสิทธิภาพ 
83.33/96.74 
              1.3 นิทานอีสปส่งเสริมพฤตกรรมด้านการแก้ปัญหาเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน มีประสิทธิภาพ 87.03/92.59 
 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังเรียนเม่ือใช้กิจกรรมเล่านิทานอีสป 
กับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านข้ีเหล็กใหญ่ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ค่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 5.32 และค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 7.32 ดูได้จากคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูง
กว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนากิจกรรมนิทานอีสปท่ีใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1,2   
ท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80  พบว่าการหาประสิทธิภาพนิทานอีสป มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.18/86.21 หมายความว่าเด็ก
สามารถทํากิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมในการแก้ปัญหา ท้ัง 5 คร้ัง ได้คะแนนก่อนเรียน 85.18 และเด็กสามารถทํา
แบบทดสอบหลังเรียนจากการได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานมีค่าคะแนนเท่ากับ 86.21 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
  2. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1,2 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนปรากฏว่าหลังเรียนมีคะแนนท่ีสูงข้ึน 
 สาเหตุท่ีทําให้กิจกรรมเล่านิทานอีสปมีประสิทธิภาพสูง และสอดคล้องกับกับการพัฒนาการในระดับปฐมวัย    
ในด้านการคิดการแก้ปัญหา เนื่องมาจากองค์ประกอบหลายประการดังนี้ 
             2.1 เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาสูงข้ึน เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสป เด็กทุกคนได้เกิดกระบวนการคิดและจินตนาการตามเนื้อเรื่องเด็กได้สมมติตัวเองเป็น
ตัวแสดงในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีครูกําหนดครูมีบทบาทกระตุ้นให้เด็กได้คิด ช่วยจูงใจให้เด็กปฐมวัยสนใจท่ีจะ
ร่วมกิจกรรม เด็กมีอิสระในการตัดสินใจ โดยการใช้รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ช่วยให้บรรยากาศของการเล่านิทาน
น่าสนใจย่ิงข้ึน เพราะถ้าจัดกิจกรรม โดยไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการเลย จะทําให้ความสนใจองเด็กลดลง หลังจากแสดงจบแล้ว
มีการสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็น การสะท้อนข้อมูลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
              2.2 โดยธรรมชาติ เด็กวัย 3 - 6 ปี จะมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่ๆ ท่ีพบเห็นรอบตัวเอง และ
เม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรม ทําให้เด็กมีความกระตือรือร้นอยากเข้ามามีส่วนร่วม เด็กวัยนี้จึงเป็นวัยท่ีเหมาะสมท่ีจะเสริมสร้าง
หรือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือช่วยให้เด็กได้รับความรู้ในการแก้ปัญหาและนํา
ประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์จริงเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ดังท่ี ไวก็อตสกี (Berk and Winsler. 1995 ; citing 
Vygotsky.n.d.) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ของเด็กจะเกิดข้ึนใน Zone of Proximal Development เป็นสภาวะท่ีเด็กเผชิญ
กับปัญหาท่ีท้าทาย แต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยลําพัง เม่ือได้รับการช่วยเหลือแนะนําจากผู้ใหญ่หรือร่วมกันคิดกับ
เพ่ือนท่ีมีประสบการณ์มากกว่าเด็กจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ สอดคล้องกับ อาชัญญา รัตนอุบล (2547) กล่าวว่าการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลทั้งหลายควรเร่ิมต้นด้วยการค้นหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มเพ่ือน
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ผู้เรียน ระหว่างผู้สอน หรือระหว่างผู้อํานวยความสะดวก เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอดีต มีการ
สังเกตการปฏิบัติ ก่อนนําไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง  
             2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามต้องการมีการร่วมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในระหว่าง
การปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนมีส่วนช่วยในการกระตุ้นผู้เรียน และจูงใจให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์เดิม การเปิดโอกาส
ให้เด็กมีอิสระในการทํากิจกรรม ซ่ึงมีความเป็นอิสระในการคิดเพ่ือท่ีจะแก้ปัญหา เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
พ้ืนฐานท่ีสําคัญของการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปเป็นการฝึกฝนประสบการณ์การแก้ปัญหาให้กับเด็ก
สามารถนําพฤติกรรมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองมาใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กได้ เป็นการ
วางรากฐานในการแก้ปัญหาต่างๆ ในอนาคตให้กับเด็ก จึงส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเอง พฤติกรรม
ในการแก้ปัญหาของตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน และปัญหาเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน มีการพัฒนาสูงข้ึน  
  นอกจากนี้ยังได้รับคําแนะนํา และผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ อีกท้ังผู้วิจัยยังได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมการเล่านิทานด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เด็กได้ทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมในการแก้ปัญหา ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการคิดแก้ปัญหาท้ัง 3 ด้าน ของเด็กปฐมวัย 
 สรุปได้ว่ากิจกรรมเล่านิทานอีสปท่ีสร้างข้ึนตามหลักวิชาการ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านเนื้อหา       
การดําเนินการและระยะเวลาท่ีใช้มีประสิทธิภาพสามารถนํามาส่งเสริมพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. การส่งเสริมพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ครูต้องให้อิสระเด็กได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา
อย่างอิสระ ไม่บังคับกดดันให้เด็กเกิดความเครียด ยกย่องชมเชย แสดงความเป็นมิตรกับเด็กให้เด็กเกิดความม่ันใจ เปิด
โอกาสให้เด็กแสดงออกเต็มท่ี และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปควรมีความยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับกิจกรรม ควรปรับเวลาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

3. ก่อนนํากิจกรรมเล่านิทานอีสปไปใช้ ครูควรศึกษารายละเอียด เนื้อหา จุดประสงค์ และข้ันตอนต่างๆตาม
คู่มือให้เข้าใจ เพ่ือจะได้มีประสิทธิภาพกับผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 

1. ควรศึกษาวิจัยถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ และสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานอีสป 

2. ควรศึกษาวิจัยถึงพัฒนาการด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการการเล่านิทาน
อีสป 

3. ควรศึกษาวิจยัถึงพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสป 
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ความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือมือมัดเลก็ของเด็กปฐมวัย 4-5 ปี โดยการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณจ์ากหน่วยสาระการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กของโรงเรยีนศรีแก้งคร้อ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายสําคัญเพ่ือพัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
และเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์จากหน่วย
สาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี มีจํานวนท้ังหมด 60 คน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 จํานวน 1 ห้องเรียนซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จากนั้นผู้วิจัยดําเนินการวิจัย 
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์จากหน่วยสาระการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ  ระยะเวลาในการทําวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ศึกษาโดยใช้กิจกรรม ฉีก ตัด ปะ โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ซ่ึงแบบสังเกตมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
พัฒนากับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. 
  ผลการวิจัย พบว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 49.60 จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน และคะแนนหลังทดลอง เฉลี่ยรวมเท่ากับ 71.25 ของคะแนนเต็ม 75 คะแนน 
แสดงว่า การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
เปรียบเทียบการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก ก่อนทดลองและหลังทดลองการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กก่อนทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.03 และคะแนนหลังทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71.25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2 มีผลต่างคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.65 คะแนนมีการ
เปลี่ยนแปลงของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกําหนดไว้ 
คําสําคัญ: ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก, การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

 

ABSTRACT 
 

 This research aims to improve the ability to use the small hand muscles of early childhood   
4 - 5 years by providing activities to enhance the learning experience units Things around children. In 
2nd Semester of the academic year 2016 at Sri KaengKror School.Kaengkror District, Chaiyaphum 
Province.Chaiyaphum Educational Service Area 2 Office, Total number of 60 students, 1 class, which is 
randomly selected. The duration of the research was an activity plan. Study using ritual activities by 
organizing experiential learning activities. The IOC was between 0.67 and 1.00. The research used 
Action Research (Action Research) The data were analyzed by means of mean, standard deviation SD. 
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 The results of the analysis after having been provided with experiential activities learning 
units around the early childhood children, they had the ability in using small muscles, the mean 
score was 49.60 before activities arrangement of 75 full scores and after the experiment was 71.25 of 
75 full scores.  The research shown that there was higher efficiency in experiential activities learning 
units around the early childhood children and compared with the use of the small hand muscles 
before and after the experiential activities learning units around the early childhood children, the 
mean score was 59.60, standard deviation was 4.03 and score after the experiment was 71.25, 
standard deviation was 2 with an average difference was 21.65. There was higher changing in the 
ability to use small muscles according to the assumptions set.  
Keywords: The ability to use the small hand muscles, organizing activities to enhance the learning  
 

บทนํา 
 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 การจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยมีความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาการในทุกๆ ด้านของเด็กในอนาคต เนื่องจากเด็กวัยนี้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในวัยนี้มีความสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะเกิดข้ึน
ในตัวเด็ก โดยเฉพาะในช่วงระยะปฐมวัยมีความสําคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิต
ของแต่ละบุคคล(วสุกฤต สุวรรณเทน. 2559:153 ; อ้างอิงจาก ปิยะนุช สุวรรณเทพ และสุเทพ อ่วมเจริญ. 2558:258) ซ่ึง 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550:86) ได้กล่าวไว้ว่า การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายปรากฏออกมาในภาพของสุขภาพ
อนามัยในด้านรูปร่างและสัดส่วนของร่างกาย เด็กวัยทารกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราค่อนข้างมาก ส่วนเด็ก 1-6 ปี 
จะเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วเหมือนวัยทารกแต่จะเป็นไปในอัตราคงที่ และมีความเจริญของร่างกายในส่วนท่ีพัฒนามาก 
ได้แก่ วุฒิภาวะระบบประสาท ปรากฏมาในภาพของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ จะแข็งแรงและทํางานประสานกัน ทําให้ร่างกาย
เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว สามารถทรงตัวได้ดีขึ้น 
 ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นความมุ่งหมายท่ีจะให้กล้ามเนื้อมือทํางานได้ดีขึ้นประสานสมพันธ์
กับตามากข้ึนและสามารถหยิบจับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจึงเป็นกิจกรรมใดๆก็ได้ท่ีช่วยส่งเสริม
การใช้นิ้วมือ การหยิบจับ อาจเป็นการกด แกะ ดึง แปะ แกะ วาง ร้อย เป็นต้น ซ่ึง กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551:100-102) 
กล่าวว่า กล้ามเนื้อเล็กเป็นพัฒนาการทางกายอีกส่วนหนึ่งท่ีสําคัญมาก เพราะหมายถึงการสร้างเสริมความสามารถในการ
หยิบจับ คัดเขียน และทํากิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือ ฝามือ และข้อต่อ การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็น
การพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือ เพราะเด็กต้องใช้มือในการทํากิจกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ การเขียนหนังสือ การจัดกระทํา หยิบ 
จับ ปั้น แต่งสิ่งต่างๆ การส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือไม่เพียงแต่พัฒนาการของกล้ามเนื้อนิ้วมือให้แข็งแรงเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการส่งเสริมความสามารถของการใช้สายตากับมือให้สัมพันธ์กันด้วย การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กต้องพัฒนาควบคู่กันไป และเด็กต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง  จะเห็นได้ว่า การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงการบริหารกล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรงช่วยในการพัฒนาการของการรับรู้และ
สติปัญญาท่ีว่องไว ตลอดจนพ้ืนฐานความสามารถในการเขียนของเด็กต่อไป 
 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ตําบลช่องสามหมอ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เปิดสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง
การคมนาคมสะดวกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเนื่องจากโรงเรียนต้ังอยู่ใกล้วัดและหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานจึง
ทําให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงอีกท้ังโรงเรียนยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน
อีกด้วยและมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจะมีหลากหลายท้ังด้านสถานท่ีและภูมิปัญญาท้องถ่ินนักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาค้นหาความรู้ความสามารถได้ตลอดเวลาโรงเรียนมุ่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กในระดับปฐมวัยรวมถึง
ความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีสุขภาพ  สุขนิสัยท่ีดี  ฝึกคิดวิเคราะห์เบื้องต้น คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับท่ีควรปรับปรุงพัฒนา  ครูจําเป็นท่ี
จะต้องจัดการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีความสามารถในด้านนี้เพ่ิมมากข้ึน สร้างพ้ืนฐานความรู้ความสามารถได้อย่างเหมาะสม  
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ผู้เรียนมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความพึงพอใจท่ีได้รับการดูแลเตรียมความพร้อมอย่างถ้วนหน้า (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา. 2558:35-36) 

จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษา ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดย
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ซ่ึงทําให้เด็กเกิด
การเรียนรู้และมีผลต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในเร่ืองของด้านความคล่องแคล่วและความสามารถในการ
ยืดหยุ่น ความถูกต้องและความสามารถในการควบคุม การประสานกัน และการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส อย่างง่ายจาก
การทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางสําหรับครู
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในการจัดและพัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ สามารถส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสําหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ตําบลช่องสามหมอ  อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 2 
ห้องเรียน จํานวน 60 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีท่ี 
2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ตําบลช่องสามหมอ  อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากประชากรท้ังหมดได้มาตามขั้นตอน จํานวน 20 
คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ประกอบด้วย 
 1. ความคล่องแคล่ว     
 2. ความสามารถในการยืดหยุ่น  
 3. ความถูกต้องในการควบคุม 
 4. การประสานกัน 
 5. การรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส 
การทดลองคร้ังนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 2. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในสถานท่ีท่ีทําการทดลองให้เหมาะสม 
 3. จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้าน (Baseline Data) โดยการสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัย ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
20 คน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 2 วัน ได้แก่ วันพุธ และวันศุกร์ ใช้แบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัด
เล็กของเด็กปฐมวัย 
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 4. ดําเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กกับกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 2 วัน ได้แก่ วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 40 นาที เวลา 09.00– 09.40 น.จากหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่องต่างๆได้แก่ สีและสัญลักษณ์นับจํานวนของใชข้องเล่นรูปร่าง รูปทรงคมนาคมการส่ือสารและอากาศ  โดยใช้คู่
ม้ือสําหรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
บันทึกโดยผู้วิจัย 
 5. ผู้วิจัยดําเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยการ
เรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
 6. เม่ือสิ้นสุดการทดลองแล้ว ผู้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือสรุปผลการวิจัยต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยซ่ึงมีหลักการดําเนินการดังนี้ 
 1. การเก็บข้อมูลจากการบันทึกแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 
 2. เก็บข้อมูลพ้ืนฐานพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน โดยแบบสังเกตความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็ก 
 3. ทําการสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กจะให้เด็กทําพร้อมๆ กัน  
 4. ทําการบันทึกแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็ของเด็กปฐมวัยโดยผู้วิจัย 
 5. เม่ือสิ้นสุดการทดลอง 8 สัปดาห์นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบกับข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษา
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ 
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ก่อนและระหว่างการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ 
 6. การบันทึกคะแนนและการให้คะแนนของแบบสังเกตเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
 7. นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. หาสถิติพ้ืนฐานของกิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถในการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัด
กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยนําข้อมูลไปหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ 

 

ผลการวิจัย 
 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียแบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ดังแสดงในตาราง 1-2 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลรวมของคะแนน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการประเมินความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

เลขที ่
ก่อน

ทดลอง 
(75) 

คะแนนจากการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก 
รวม 

(600) 

หลัง
ทดลอง 
(75) 

สัปดาห์
ที่ 1 

สัปดาห์
ที่ 2 

สัปดาห์
ที่ 3 

สัปดาห์
ที่ 4 

สัปดาห์
ที่ 5 

สัปดาห์
ที่ 6 

สัปดาห์
ที่ 7 

สัปดาห์
ที่ 8 

1 42 42 48 62 62 62 65 66 70 477 70 
2 53 53 53 61 67 67 69 69 67 506 67 
3 53 53 53 61 61 61 66 67 72 494 72 
4 48 48 50 61 61 61 69 75 72 497 72 
5 50 50 50 59 59 59 64 63 70 474 70 
6 48 48 50 60 63 63 67 67 75 493 75 
7 53 53 53 64 67 67 67 72 69 512 69 
8 56 56 56 55 60 60 64 67 72 490 72 
9 45 45 50 53 61 61 69 69 69 477 69 
10 50 50 50 52 55 58 64 67 72 468 72 
11 44 44 50 58 58 61 66 69 72 478 72 
12 50 50 50 53 55 61 69 75 70 483 70 
13 50 50 50 53 61 63 69 63 72 481 72 
14 45 45 50 50 53 64 68 66 72 468 72 
15 47 47 53 58 58 64 67 72 69 488 69 
16 47 47 50 50 53 61 64 70 73 468 73 
17 53 53 53 52 55 61 69 69 72 484 72 
18 50 50 50 56 56 59 69 69 72 481 72 
19 58 58 58 50 50 60 68 69 70 483 70 
20 50 50 50 50 50 58 69 75 75 477 75 

 992 992 1027 1118 1165 1231 1342 1379 1425 9679 1425 

 49.60 49.60 51.35 55.90 58.25 61.55 67.10 68.95 71.25 483.95 71.25 
S.D. 4.03 4.03 2.43 4.66 4.88 2.52 2 3.50 2 12.01 2 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของเด็กปฐมวัยจากการประเมินก่อนทดลองแผนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 49.60 จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน และ
คะแนนหลังทดลอง เฉลี่ยรวมเท่ากับ 71.25 ของคะแนนเต็ม 75 คะแนน แสดงว่า การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก มาเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมและแยกรายด้าน คือ ด้านความคล่องแคล่ว ด้านความสามารถในการยืดหยุ่น 
ด้านความถูกต้องในการควบคุม ด้านการประสานกัน และด้านการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส ปรากฏผลดังแสดงในตาราง  
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบค่าสถิติพ้ืนฐานคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยรวมและรายด้านของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 
 S.D.  S.D. 

   ด้านความคล่องแคล่ว 2.02 0.32 2.88 0.39 0.86 
   ด้านความสามารถในการยืดหยุ่น 1.93 0.34 2.84 0.32 0.91 
   ด้านความถูกต้องในการควบคุม 2 0.31 2.86 0.37 0.86 
   ด้านการประสานกัน 2.10 0.36 2.86 0.34 0.76 
   ด้านการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส 1.98 0.31 2.83 0.35 0.85 

คะแนนเฉลี่ย 1.99 0.33 2.85 0.36 0.86 
 
 ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 ปรากฏว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังทดลอง
เท่ากับ 1.99 และ 2.85  มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.86 คะแนน ซ่ึงสูงข้ึน เม่ือแยกวิเคราะห์รายด้านปรากฏว่า ด้านความ
คล่องแคล่ว มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังทดลองเท่ากับ 2.02 และ 2.88  มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.86 คะแนน  ด้าน
ความสามารถในการยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังทดลองเท่ากับ 1.93 และ 2.84  มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.91 
คะแนน  ด้านความถูกต้องในการควบคุม มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังทดลองเท่ากับ 2 และ 2.86  มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 
0.86 คะแนน ด้านการประสานกัน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังทดลองเท่ากับ 2.10 และ 2.86  มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 
0.76 คะแนน และด้านการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส  มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังทดลองเท่ากับ 1.98 และ 2.83  มี
ผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.85 คะแนน ซ่ึงรายด้านทุกด้านมีคะแนนสูงข้ึน แสดงว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก มีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กในแต่ละสัปดาห์
แตกต่างกัน และมีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงข้ึน หลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกําหนดไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดม่งหมายสําคัญเพ่ือศึกษาผลของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย อายุ 
4-5 ปี โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ  
ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีคะแนนการทดลองในแต่ละสัปดาห์ทุกด้านมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐาน
การวิจัยในคร้ังนี้ สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 
 1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย
สาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก หลังได้รับการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงข้ึน ท้ังนี้อาจจะเกิดจากการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ทํากิจกรรม
ต่างๆ อย่างหลากหลายท่ีเน้นการลงมือกระทํา ในการจัดกิจกรรมแต่ละวันก่อนปฏิบัติกิจกรรมเด็กและครูต้องมีการสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันในกิจกรรมนั้นๆ ถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก มือ นิ้วมือ และความสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี การที่เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือได้ดีนั้นก็ต้องมีการส่งเสริมด้วย
กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมการฉีก ตัด ปะวัสดุ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่มีความสําคัญ เหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงใน
การพัฒนา มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียน 
โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ เช่น ร้องเพลง ท่องคําคล้องจอง เล่านิทาน สนทนา อภิปราย สาธิต ฯลฯ เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
จริงขณะทํากิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงสอดคล้องกับ วราภรณ์ รักวิจัย (พัชรา อยู่สมบูรณ์. 2553:73 ; วราภรณ์ รักวิจัย. 
2542:159) ท่ีว่า กิจกรรมท่ีจะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้สูงสุดนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีเด็กสนใจ ลงมือค้นคว้ากระทําด้วย
ตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะและสนับสนุน คอยช่วยเหลือในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมท่ีจัดจะต้อง
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สอดคล้องกับพัฒนาการทุกด้านท้ังทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และ เป็นประสบการณ์ตรง จากการ
ได้เล่น ลงมือปฏิบัติจริง และมีการกระทําร่วมกับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือน สอดคล้องกับ รวิพร ผาด่าน (2557:60) 
ได้กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการลงมือ
กระทําและปฏิบัติจริงกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัสจากการมอง การฟัง การดมกลิ่น สัมผัส ซ่ึง
สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยท่ีเป็นวัยของการสํารวจ ค้นคว้า มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจส่ิงแวดล้อม
รอบตัว การได้ลงมือกระทํา การจับต้องสัมผัส ทําให้เด็กเข้าใจ และรวบรวมประสบการณ์ท้ังหมดเข้าด้วยกัน ซ่ึงเป็น
ประสบการณ์ สําหรับการเรียนรู้ของเด็กเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป  
 2. เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก มี
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยรวมสูงข้ึน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเด็กปฐมวัยมีความคล่องแคล่ว 
ความสามารถในการยืดหยุ่น ความถูกต้องในการควบคุม การประสานกัน และการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เกี่ยวกับการฉีก ตัด ปะเศษ
วัสดุ เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างอิสระตามความสามารถและความ
สนใจของเด็กแต่ละคนอย่างเต็มท่ีเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยการประกอบวัสดุต่างๆ และวัสดุธรรมชาติด้วยวิธีการขยํา การ
ฉีก ตัด ปะ และการร้อย เพ่ือให้เกิดรูปร่างรูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการของเด็ก โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้ท้ัง
กล้ามเนื้อมือ ฝ่ามือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา ซ่ึงส่งผลให้เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก
และมีทักษะในการใช้มือ นิ้วมือในการให้ทํางานได้คล่องแคล่วข้ึน 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เกี่ยวกับการ
ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กให้เด็กได้ ท้ังนี้ ถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากผลการวิจัยทดลองช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์ ท่ีเด็กได้รับการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทําให้เด็กได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กสูงข้ึน ดังน้ัน ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
และสนใจในการนํากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ท่ีส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สามารถศึกษาและเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการใช้การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยสาระการเรียนรู้ สิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเด็ก เกี่ยวกับการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับช่วงอายุ
ของเด็ก 

 

ข้อเสนอแนะ 
  
 1. ในการทํากิจกรรม ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระตามความสนใจและตาม
จินตนาการของตนเอง และควรให้เด็กได้เลือกวัสดุอุปกรณ์อย่างอิสระ 
 2. การทํากิจกรรมทุกกิจกรรม ควรมีการสร้างข้อตกลงในการทํากิจกรรมร่วมกัน 
 3. การเตรียมอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมท่ีมีความหลากหลายและมีจํานวนพอเหมาะกับจํานวนเด็ก 
 4. ผู้ปกครองสามารถนํากิจกรรมไปใช้กับเด็กได้นอกเหนือจากท่ีครูสอนในห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 และเพ่ือ
เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ท่ีเรียนในเขตเมืองกับนักเรียนท่ีเรียนนอกเขต
เมือง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จํานวน 735 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต สถิติท่ีใช้โดย
การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ผลงานวิจัยพบว่า 

1. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียงตามลําดับคือ นอกเขตอําเภอเมืองอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตอําเภอ
เมืองอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.58 ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1นักเรียน ท่ีเรียนในเขตเมืองกับ
นักเรียนท่ีเรียนนอกเขตเมือง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ: การรับรู้ความสามารถของตน, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 

 

ABSTRACT 
 

 The research aimed to study about Self efficacy using information technology on internet 
system of Prathomsuksa 6 students under the Office of Primary Educational service Area 1 
(Chaiyaphum) that study in the city and urban area. The sample group of the research were 735 
Prathomsuksa 6 students under the Office of Primary Educational service Area 1 (Chaiyaphum) by 
multi-steps random. The instrument was questionnaires of oneself competency perceptive by using 
information technology on the internet system. The statistics for analyzing the data consisted of the 
hypothesis testing using the t-test Mean and Standard deviation. 
 The research findings revealed that:  
 1. Oneself competency perceptive by using information technology on the internet system in  
urban area revealed in more level value at 3.72 and oneself competency perceptive by using 
information technology on the internet system in the city area revealed in the most level value at 
3.58 respectively 
 2. The comparison of oneself competency perceptive by using information technology on 
the internet system of Prathomsuksa 6 students under the Education Department of Primary 
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Educational Service Area Office 1, the students studying in the city area and urban area were different 
in the statistical significance level of .05.     
Keywords: Self efficacy, Using Information Technology of the Student 
 

บทนํา 
 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยนาสําคัญท่ีทําให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่อการดํารงชีวิต  เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพ้ืนฐานการดํารงชีวิตได้เป็นอย่างดี  ทําให้การสร้างท่ีพักอาศัยมี
คุณภาพมาตรฐาน  สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากข้ึน มีระบบการ
ผลิตท่ีสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจํานวนมาก  ในขณะที่มีราคาถูกลงและ สินค้าได้คุณภาพ  เทคโนโลยีทําให้มีการ
ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก  การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทําให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546)  ซ่ึงในบรรดาเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลกับความก้าวหน้าของโลก
ยุคปัจจุบันคือ “คอมพิวเตอร์” เนื่องจากคอมพิวเตอร์ได้ก่อไห้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสําคัญใน
ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและอุตสาหกรรมประเทศต่าง ๆ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนําคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในวงการการศึกษา
มากขึ้นทุกระดับ  เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเป็นในการเตรียมเยาวชน  เพ่ือให้พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมยุคข่าวสารจึงมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียน  โดยเร่ิมท่ีมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ขยายลงไปในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาญจนา  ภู่วรรณ. 2533)  ในยุคปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาเร็ว
มาก สังคมโดยสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากร  จําเป็น
อย่างย่ิงท่ีจะต้องเร่งคุณภาพของประชากรให้มีศักยภาพและร่วมมือกับสังคมได้ (บุญลือ  ทองอยู่  สมานจิต  ภิรมย์รื่น 
และสุชาติ  สังข์รุ่ง. 2538) การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะต้องเริ่มด้วย  การปลูกฝังให้ประชาชน  
นักเรียนทุกระดับชั้น  รับรู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐานเบื้องต้นและแนวทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ยืน ภู่วรรณ. 2531)  
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนแต่เดิมไม่แพร่หลาย  เพราะเป็นของใหม่  บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ และเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาแพง  แต่ปัจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง  และใช้งานได้สะดวกข้ึนสําหรับ
บุคคลท่ัวไป  จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทุกวงการได้ใช้และรู้จักคอมพิวเตอร์  และยังสามารถเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์ 
อ่ืน ๆ เช่น  เคร่ืองฉาย  สไลด์  เคร่ืองบันทึกเสียง  เครื่องเล่นวีดีโอทัศน์  เป็นระบบใช้คอมพิวเตอร์เพ่ีอให้มีความสามารถ
เพ่ิมข้ึนเรียกว่า  สื่อประสม (Multimedia)                  
 การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันกับวิชาอ่ืน ๆ คือจะต้องทําการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้ใน
วิชาคอมพิวเตอร์  และบรรลุจุดประสงค์  ถ้ามองดูอย่างผิวเผิน  อาจจะถูกมองว่าเป็นเร่ืองง่าย  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  ต้องการความพร้อมในหลายๆ ด้าน  มาผสมผสานกันนั้นก็คือ 1) ด้านครูผู้สอน  ต้อง
มีความรู้ความสามารถ  พร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่นักเรียน  2)  ด้านนักเรียน  จะต้องมีความพร้อมท่ีจะเรียน  
เพ่ือให้การเรียนประสบผลสําเร็จ  3)  ด้านอุปกรณ์  มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ  และฝึกทักษะ  ในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้มาก
ท่ีสุด  (ยืน ภู่วรรณ. 2531) 
 การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษามีปัญหาหลายประการดังนี้  1)  ด้านตัวครูผู้สอน  
เนื่องจากวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาใหม่ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในบางโรงเรียนก็คือ  ครูผู้สอนท่ีไม่ได้จบการศึกษาทางด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงเพียงแต่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และมีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์  ซ่ึงความถนัด
และความชํานาญในการสอนคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอ  อันจะส่งผลให้การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ไม่ประสบ
ผลสําเร็จเท่าท่ีควร  2)  ด้านตัวนักเรียน  ปัญหาทางด้านตัวนักเรียนก็มีส่วนเกี่ยวกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เช่น  นักเรียน
ท่ีเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ในชั้นประถมศึกษาไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษมาเลย  ดังนั้นการท่ี
นักเรียนจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ได้ผล จะต้องอาศัยการฝึกทักษะให้มาก  มีความสนใจ  มีความถนัดและสนุกกับการ
เรียนด้วย  จึงจะดี  3)  ด้านอุปกรณ์การสอน คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หรือสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะทําให้การเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ประสบความสําเร็จ  แต่ปัญหาท่ีพบได้แก่  คอมพิวเตอร์ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  
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อาจจะเนื่องมาจากงบประมาณในการจัดซ้ือไม่เพียงพอ  ท่ีจะทําการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ตามความต้องการของแต่ละ
โรงเรียน  ซ่ึงอาจจะส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้จากคอมพิวเตอร์ได้ไม่ลึกซ้ึงเท่าใดนัก  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ
อินเทอร์เน็ตของนักเรียน เพ่ือศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ อินเทอร์เน็ต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ท่ีเรียนในเขตเมืองกับนักเรียนท่ีเรียนนอกเขตเมือง เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ท่ีเรียนในเขตเมืองกับนักเรียนท่ี
เรียนนอกเขตเมือง 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1. ประชากร   
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ชัยภูมิเขต 1 จํานวน 1,700 คน   
 1.2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิดตาราง Krejcie and Morgan จํานวน 735 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (บุญชม ศรีสะอาด. 2553) ซ่ึงมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
    1.2.1 ทําการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยสุ่มโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตเมืองและอยู่นอก 
เขตเมืองให้สัดส่วนนักเรียนใกล้เคียงกัน โดยมีโรงเรียนในเขตเมือง จํานวน 30 โรง นอกเขตเมือง จํานวน 65 โรง   
    1.2.2 ทําการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการสุ่มนักเรียนท่ีได้จากโรงเรียนในเขต 
เมือง จํานวน 398 คน นอกเขตเมือง จํานวน 337 คน รวมจํานวน 735 คน 
 2. เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 2.1 เครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบอินเทอร์เน็ตโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี  1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ
อินเทอร์เน็ตโดยกําหนดแบบสอบถามแบบกําหนดคําตอบให้ (Rating scale) คําถามแต่ละข้อจะมีตัวเลือกให้เลือกตอบมี 
5 ระดับ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
 2.2.วิธีการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
    2.2.1 ศึกษางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมท้ังเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต 
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    2.2.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามประเภทต่างๆ จากหนังสือหลักการวิจัยเบื้องต้น (นิภา ศรีไพโรจน์. 2531) 
การทําวิจัยทางการศึกษา (รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2542) การวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด. 2553) และแบบสอบถาม
จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วผู้วิจัยได้นําแนวความคิดนั้นมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  
    2.2.3 สร้างข้อคําถามตามตามนิยามศัพท์เฉพาะ แล้วทบทวนความถูกต้องเหมาะสม จํานวน 35 ข้อ 
    2.2.4 นําแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
เกี่ยวกับความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกต้องของข้อคําถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีกําหนดไว้ รวมถึงความ
ถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษา และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ สรุปความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านให้
ความเห็นว่าข้อคําถามทุกข้อเหมาะสมกับการวัดตัวแปรตามนิยามปฏิบัติการ (ค่า IOC ตั้งแต่ .66 -1.00) โดยผู้เชี่ยวชาญ
บางท่านเสนอให้แก้ไขข้อความให้กระชับ เข้าใจง่าย และรัดกุมในบางข้อ   
    2.2.5 นําแบบสอบถามที่พัฒนาข้ึนทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
จํานวน 30 คน เพ่ือรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการคํานวณค่าอํานาจจําแนกรายข้อ พบว่าแบบสอบถามมีค่าอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ .505-.620 และค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .969 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อคําถามจํานวน 30 ข้อ จัดทําเป็น
แบบสอบถาม 
    2.2.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือนาํไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 3.1.ติดต่อขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยจาก สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎชัยภูมิไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม 
 3.2.การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง โดยอธิบายรายละเอียดให้กับ
กลุ่มตัวอย่างและรวบรวมกลับคืนด้วยตนเอง 
 4. สมมุติฐานของการวิจัย 
 4.1 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 อยู่ในระดับมาก 
 4.2 นักเรียนท่ีเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1 ในเขตเมือง
กับนักเรียนท่ีเรียนนอกเขตเมือง มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน 
 

ผลการวิจัย 
 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยจําแนกรายละเอียดของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ ดังน้ี 
 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียนท้ังหมด 735 คน ผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์

ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ท่ีตั้งของโรงเรียน x  s ระดับการรับรู้ อันดับท่ี 

   ในเขตอําเภอเมือง 3.5830 .38478 ระดับมาก 2 
   นอกเขตอําเภอเมือง 3.7203 .39305 ระดับมาก 1 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียง

ตามลําดับคือ นอกเขตอําเภอเมืองอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.7203 รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตอําเภอเมืองอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.5830 ตามลําดับ 
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน ระบบ

อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ที่เรียนในเขต
เมืองกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเมือง 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใน ระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 
1 ท่ีเรียนในเขตเมืองกับนักเรียนท่ีเรียนนอกเขตเมือง จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิท้ังหมด 735 คน ผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติ t-test ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ท่ีเรียนในเขตเมืองกับนักเรียนท่ีเรียนนอกเขตเมือง  
 

ท่ีตั้งของโรงเรียน N x  s ระดับการรับรู้ t-value sig 
   ในเขตอําเภอเมือง 398 3.5830 .38478 ระดับมาก -4.772 .000 
   นอกเขตอําเภอเมือง 337 3.7203 .39305 ระดับมาก   

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1นักเรียน ท่ีเรียนใน
เขตเมืองกับนักเรียนท่ีเรียนนอกเขตเมือง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นั่นคือ นักเรียน
นอกเขตอําเภอเมืองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตสูงกว่า
นักเรียนในเขตอําเภอเมืองโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย นักเรียนนอกเขตอําเภอเมืองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ย 3.7203  ในขณะท่ีนักเรียนในเขตอําเภอเมืองมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตมี มีค่าเฉลี่ย 3.5830   
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 สรุปผลการวิจัย 

1. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียงตามลําดับคือ นอกเขตอําเภอเมืองอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตอําเภอ
เมืองอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.58 ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1นักเรียน ท่ีเรียนในเขตเมืองกับ
นักเรียนท่ีเรียนนอกเขตเมือง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพอจะสรุปเป็นประเด็นท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผล เพ่ือท่ีจะเป็น
ข้อมูลนําไปสู่การเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  ปรากฏว่ามีประเด็นสําคัญท่ีควรอภิปรายดังนี้ 
 1. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท้ัง นอกเขตอําเภอเมืองและในเขตอําเภอ
เมืองอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตประจําวันท้ังด้านการศึกษา ทางธุรกิจ 
การค้า ข่าวสารและบันเทิง ซ่ึงเป็นข้อมูลท้ังในอดีตและปัจจุบัน ในด้านการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์มีความสําคัญและ
จําเป็นต่อนักเรียน เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์รายงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือท่ีใช้ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือประกอบการศึกษา ซ่ึงนักเรียนได้เห็น
ประโยชน์การใช้งานจากคอมพิวเตอร์จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทําให้นักเรียนส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเป็นของ
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ตนเอง เพราะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นนวัตกรรมใหม่  เพ่ิงเป็นท่ีรู้จัก  และได้เข้ามามีบทบาทในโรงเรียนไม่นานนัก  
แต่นักเรียนก็ได้ให้ความสนใจระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาก  โดยพยายามท่ีจะค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา  หาก
โรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้อย่างจริงจัง  อาจสามารถช่วยให้นักเรียนมีความรู้  มีทักษะในการใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  และเห็นความสําคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวัฒน์  รัตนรุ่งโรจน์  
(2546) พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีการสอนอินเทอร์เน็ตคิดเป็น ร้อยละ 89.60  โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การสอนอินเทอร์เน็ตจะแทรกอยู่ในวิชาท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ทุกวิชา  งานวิจัยของยงยศ วงศ์แพงสอน (2544) พบว่า
ความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏสกลนครส่วนมากอยู่
ในระดับมาก และงานวิจัยของนพรัตน์ วรรณคํา (2540) พบว่าความต้องการ  ในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
ความต้องการในระดับมาก  โดยเฉพาะความต้องการบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ  ในการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ และต้องการให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 นักเรียน ท่ีเรียนในเขตเมืองกับ
นักเรียนท่ีเรียนนอกเขตเมือง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน
นอกเขตอําเภอเมืองใช้เวลาในการเดินทางมาเรียนไม่มากเท่ากับเด็กในเขตอําเภอเมือง รวมท้ังนักเรียนท่ีอยู่นอกเขต
อําเภอเมืองจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตใช้เฉพาะท่ีโรงเรียนจึงทําให้เด็กมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่าเด็กท่ีอยู่ในเขตเมืองท่ีมีความคุ้นชินกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ระบบอินเทอร์เน็ตจึงทําให้การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 นักเรียน ท่ีเรียนนอกเขตเมืองสูง
กว่านักเรียนท่ีเรียนในเขตเมือง สอดคล้อง Bandura (1986) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองของบุคคลนั้นมี
พ้ืนฐานมาจากปัจจัยหลัก 4 ประการ และตรงกับปัจจัยประการท่ี 4  สภาวะทางร่างกาย (Physiological  State)  การ
รับรู้ความสามารถของตนเองจะสูงหรือจะตํ่านั้น  ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาวะทางร่างกายของบุคคลนั้นด้วย  ในสภาวะท่ี
ร่างกายเกิดความตื่นตัวไม่สงบ เช่น  เกิดความเครียด  วิตกกังวล  ตื่นเต้น อ่อนเพลีย หรืออยู่ในสภาพท่ีถูกกดดันหรือถูก
ว่ากล่าวตักเตือน มักจะทําให้บุคคลกระทําพฤติกรรมได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงจะทําให้บุคคลมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองต่ํา สอดคล้องกับงานวิจัยของพจนารถ  ทองคําเจริญ  (2539) ท่ีพบว่า อาจารย์และนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
ต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนมากที่สุดในเร่ือง การเพิ่มความเร็วในการส่ือสารกับศูนย์บริการ การ
เพ่ิมงบประมาณในการจัดสภาพศูนย์บริการ ติดต้ังเครื่องบริการให้เพียงพอกับความต้องการ  การเพ่ิมความเร็วในการถ่าย
โอนแฟ้มข้อมูล  และการขยายช่องกว้างสัญญาณให้สามารถทํางานได้คล่องตัวข้ึน และงานวิจัยของมงคล  ตันสุวรรณ  
(2544) ท่ีพบว่านิสิตจะใช้อินเตอร์เน็ตท่ีสถานศึกษามากกว่าใช้ท่ีบ้าน 
  

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดขึ้นใน
โรงเรียน ดังน้ันผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องการจะพัฒนาการรับรู้ควรจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
 2. โรงเรียนควรจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการค้นหาข้อมูลส่งเสริมการในการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเกมบิงโก เรื่อง การหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
สุนทรวัฒนา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง การหาร โดยใช้เกมบิงโก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4/2 โรงเรียนสุนทรวัฒนา จํานวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การหาร  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง การหาร เกมบิงโก เรื่อง การหาร วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
วิเคราะห์การทดสอบค่า t-test Dependent 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) เกมบิงโก เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์

ท่ีกําหนดไว้ ร้อยละ 71.57/81.42 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา โดยใช้เกม

บิงโก คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 81.42 อย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, คณิตศาสตร์, เกมบิงโก 
 

ABSTRACT 
 
The objectives of research were creating a bingo game on division for grade 4 students at 

Sunthorn Wattana School to have the efficiency criteria 70/70 and comparing on grade 4 students 
achievement before and after learning on division using the bingo game at Sunthorn Wattana School. 
28 students of grade 4/2 at Sunthorn Wattana School were selected for the sample. The tools used 
for this research are study plan on division, Quiz Bingo game on division. Data analysis by average, 
percentage, standard deviation and t-test statistics Dependent 
  The results showed that 

1) The efficiency of bingo game on division for grade 4 students was 71.57/81.42%  
2) Learning Achievement on Division of Grade 4 Students at Sunthorn Wattana School By 

using a bingo game. Post-test scores were 81.42% higher than those before the study at the .05 level 
of significance. 
Keywords: Learning achievement, Mathematics, Bingo game 
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บทนํา 
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นกําลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดม่ันในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ี
จําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 คณิตศาสตร์มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ ทําให้สามารถ
คาดการเหตุการณ์ล่วงหน้า วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนิน
ชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) 

เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชานามธรรม  การจัดการเรียนการสอนจําเป็นต้องมีสื่อเพ่ือเชื่อมโยงความเข้าใจของ
นักเรียนในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมกับความเป็นนามธรรมทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  มีหลายรูปแบบ  การเล่นเกมเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีนักเรียนสนใจ  ตามแนวความคิดของเพียเจท์  ถือว่า  เด็ก
วัยนี้ (อายุ 6-12 ปี ) เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการยึดตนเองเป็นหลักเป็นใหญ่มาเป็นยึดสังคมเป็นใหญ่  เด็ก
เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนต่างๆ ได้  สามารถแยกแยะประเภทของส่ิงเร้าได้  เช่น  วัตถุ ยาวกว่า สั้นกว่า หนักกว่า  ตื้น
กว่า  และสติปัญญาของเด็กจะเปลี่ยนจากชั้นเริ่มฝึกคิด  มาเป็นการคิดอย่างมีเหตุผล และแก้ปัญหาในสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม
ง่ายๆได้  โดยการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  ได้ทํากิจกรรมต่างๆ  ให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามลักษณะการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก  โดยเริ่มจากกิจกรรมและบทเรียนท่ีง่ายๆ  และยากขึ้นตามลําดับ  เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงออก  ซ่ึงความสามารถ และความเด่นสอดคล้องกับ (มาลี จุฑา, 2542 : 115-116)  การสอนโดยใช้
เกม  เป็นวิธีการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด  โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา เนื้อหา และ
ข้อมูลของเกม  พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลของการเล่นของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้  มี
ขั้นตอนดังนี้  (1) สอนนําเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่นและกติกาการเล่น  (2) ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา  (3) ผู้สอนและ
ผู้เรียนอภิปรายเก่ียวกับการเล่นและวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน  (4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ทิศนา แขมมณี, 2552 : 36)  จะเห็นได้ว่าการสอนโดยใช้เกมนั้น  เป็นการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง  
ได้รับความสนุกสนาน  และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น  ทําให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและคงทน 

บิงโกเป็นเกมกระดาษ มีจุดเด่นท่ีทําให้สนุก สามารถเล่นพร้อมกันได้หลายคน และค้นหาผู้แพ้ชนะ การเล่นเกม
บิงโกมีหลากหลายรูปแบบหลายชนิด เพ่ือเสริมสร้างจินตนาการและทักษะการคิด 

โรงเรียนสุนทรวัฒนา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีขนาดกลาง  จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  การจัดการเรียนการสอน  ได้เน้น
การจัดการศึกษาโดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน  และกําหนดสาระการเรียนรู้หลักท่ีจําเป็นสําหรับ
ผู้เรียนทุกคน  ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีท้ังหมด  6  สาระการ
เรียนรู้  คือ  สาระท่ี  1  จํานวนและการดําเนินการ  สาระท่ี  2  การวัด  สาระท่ี  3  เรขาคณิต  สาระท่ี  4  พีชคณิต  
สาระท่ี  5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  สาระท่ี  6  ทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงนักเรียนแต่ละ
ชั้นมีจํานวนมากมีความแตกต่างท้ังด้านอารมณ์  สังคม  สติปัญญา 

ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  เพ่ือวางแผนการสอนก่อนดําเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่ํา เพราะนักเรียนไม่สามารถ
เรียงลําดับความคิด อธิบายวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้ และนักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานการ
เรียนรู้แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ซ่ึงผู้วิจัยได้แก้ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยตนเองมาโดยตลอดและจากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้วิจัยควรหาวิธีการสอนใหม่ท่ี
แตกต่างจากเดิม คือ  สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  ควรจะมีการปรับปรุงและพัฒนา  
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ปัญหาท่ีพบเสมอ  คือ  นักเรียนไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์  เนื่องจากการสอนของครูใช้การบรรยายเพียงคน
เดียว  ในการจัดการเรียนการสอน  ครูจะเสนอเนื้อหาใหม่โดยการอธิบายและยกตัวอย่างบนกระดาน  ตั้งคําถามให้
นักเรียนตอบแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดตามตัวอย่างโดยไม่มีสื่อการสอนหรือกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกคิดหรือ
แก้ปัญหา สุ่มนักเรียนหรือให้ตัวแทนนักเรียนออกไปแสดงวิธีทําบนกระดาน  นักเรียนคนอื่นสังเกตการณ์ทํางานของเพ่ือน
โดยไม่ได้ฝึกทํางานร่วมกัน  เม่ือเรียนจบครูเป็นผู้สรุปเนื้อหาแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด  ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรหันมาให้
ความสนใจกับนักเรียนว่า  มีรูปแบบการเรียนแบบใดที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับแบบการเรียนของ
นักเรียน  จัดเนื้อหาให้ต่อเนื่องเหมาะสมกับความต้องการ  ความสนใจของผู้เรียน  ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มุ่งสร้าง
บรรยากาศท่ีสอดคล้องกับการดํารงชีวิต  คํานึงถึงการใช้สมองทุกส่วน  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและลง
มือปฏิบัติจริงทุกคน 
            ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเกมบิงโกเป็น
กระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเห็นจากการเล่นเกม เข้าใจง่าย เม่ือนักเรียนเล่มเกมบิงโก
ก็สามารถเข้าใจได้ด้วยตนเอง  ทําให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งท่ีเรียน  สามารถเรียนรู้และจดจําสิ่งท่ีเรียนได้ดี  เกมบิงโก
จึงเปรียบเสมือนผู้ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะความเข้าใจในเร่ืองท่ีนักเรียนได้เรียนไปแล้วเป็นการทบทวน
ความรู้และเป็นรากฐานในการเรียนรู้ในข้ันสูงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1. เพ่ือสร้างเกมบิงโก เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 70/70  
          2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา โดยใช้เกมบิงโก 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 92 คน จํานวน 3 ห้อง 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนสุนทรววัฒนา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 28 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2. ระยะเวลาในการทําวิจัย 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

3. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เลือกการทดลองโดยจําแนกตามแบบระเบียบวิธีวิจัย  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-Experimental Research) ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน มีรูปแบบการวิจัยแบบ (One Group Pretest Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 60)  ซ่ึงมีรูปแบบ  
ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  แสดงแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design 

กลุ่มทดลอง สอบก่อนเรียน (Pretest) การทดลอง สอบหลังเรียน (Posttest) 
E T1 X T2 

 
เม่ือ E    แทน  กลุ่มทดลอง (Experimental Group)   X    แทน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม 
 T1   แทน  การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)   T2   แทน  การทดสอบหลังเรียน  (Post-test) 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี ้ประกอบด้วย 

4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การหาร 6 แผน ประกอบด้วยเนื้อหาการหารท่ีตัวหารมีหนึ่งหลัก ตัวต้ังมีหลาย
หลักและโจทย์ปัญหาการหาร  

4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การหาร 1 ชุด มีจํานวน 20 ข้อ ข้อละ 4 ตัวเลือก 
4.3 เกมบิงโก ประกอบด้วยโจทย์เรื่องการหาร โดยมีโจทย์ท่ีหลากหลายคือ 1. ตัวต้ัง 2-3 หลัก ตัวหาร 1 หลัก 

2. ตัวต้ัง 2-3 หลัก ตัวหาร 1-2 หลัก 3. ตัวต้ัง 3 หลัก ตัวหาร 2 หลัก โดยผู้เล่นจะต้องคํานวณให้ได้คําตอบก่อนจึงจะ
กากบาทในแผ่นตารางเกมบิงโก ซ่ึงใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนท้ัง 6 แผน 
 

ผลการวิจัย 
 
1. เกมบิงโก เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์

ท่ีกําหนดไว้ ร้อยละ 71.57/81.42 โดยนํามาจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็นคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา โดยใช้เกม
บิงโก คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 81.42 อย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยใช้เกมบิงโกของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สามารถนําผลมาอภิปรายในประเด็นต่างๆ ได้ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของเกมบิงโก 
 จากผลการวิจัย พบว่าเกมบิงโก เร่ืองการหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.57/81.42 สูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือ 70/70 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัดย่อยระหว่างเรียน เท่ากับ 35.78 จากคะแนนเต็ม 
50 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 16.28 จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สิริชนม์  ปิ่นน้อย  (2542 : บทคัดย่อ)  ซ่ึงได้ทําการศึกษาผลการใช้เกม
คณิตศาสตร์  ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล  
ผลการวิจัยพบว่า  คะแนนความสามารถด้านจํานวนของกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสอนเกมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์  สูงกว่าคะแนนความสามารถด้านจํานวนของกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์แบบปกติ  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุบรรณ  ดาวังปา (2542 : บทคัดย่อ)  ท่ีทําการวิจัย
เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบ  ระหว่างการสอนซ่อมเสริมด้วย
เกม  กับการสอนซ่อมเสริมด้วยแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านหนองวัวซอ  จังหวัด
อุดรธานี ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่องการบวกและการลบของนักเรียนท่ีสอนซ่อม
เสริมด้วยเกมคณิตศาสตร์  สูงกว่าก่อนเรียนซ่อมเสริมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองการบวกและการลบของนักเรียนท่ีเรียนซ่อมเสริมด้วยเกมคณิตศาสตร์สูงกว่าการสอน
ซ่อมเสริมด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรทัย  
แสงทอง (2542 : บทคัดย่อ)  ซ่ึงได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนในการเรียนรู้  และเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนโดยใช้เกม  และใช้แบบฝึกหัดปกติในข้ันฝึกทักษะ  ผล
การศึกษาพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เกม  
และใช้แบบฝึกหัดปกติในข้ันฝึกทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ส่วนเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ท้ังสองกลุ่ม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เกมในข้ันฝึกทักษะ  มีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ดีกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด ชี้ให้เห็น เกมบิงโก ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาจมาจากสาเหตุ เกมบิงโกท่ีผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างข้ึน มีกระบวนการสร้าง
ท่ีมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ด้านเนื้อหา 
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และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทําให้ได้เกมบิงโกท่ีมีความเหมาะสมกับผู้เรียน มีเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กับวัยของนักเรียน รายการกิจกรรมและแบบประเมินมีความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติจริงในการฝึกทักษะของนักเรียน 
รายการกิจกรรมมีความเป็นปรนัย ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน ท้ังครูผู้สอนและนักเรียนผู้ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและท่ีสําคัญท่ีสุดคือเกมบิงโก ท่ี
ออกแบบมาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพอย่างชัดเจน ทําให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือปานกลางมีแรงจูงใจในการเรียน
มากขึ้น นักเรียนท่ีเรียนเก่งเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ผลท่ีได้เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 ผลจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้เกมบิงโก เรื่องการหาร ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้เกมบิงโก เรื่องการหารมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิก่อนเรียน เท่ากับ 9.14 คิดเป็นร้อยละ 45.71 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เท่ากับ 16.28 คิดเป็นร้อยละ 81.42 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา  โดยใช้เกมบิงโก  สูงข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม  
เป็นกระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด  โดยการให้ผู้เรียนเล่มเกมตาม
กติกา  และนําเนื้อหาของเกม  พฤติกรรมการเล่น  วิธีการเล่นและผลการเล่นของผู้เรียนมาอภิปรายเพ่ือสรุปผลการเรียน  
ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างสนุกสนาน  ท้าทายความสามารถ  โดยท่ีผู้เรียนเป็นผู้เล่นด้วยตนเอง  ทําให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนซ่ึงสอดคล้องกับ
หลักการของทิศนา  แขมมณี  ท่ีได้สรุปข้ันตอนการสอนโดยใช้เกมไว้ 4 ขั้นด้วยกัน  ดังนี้  1) ผู้สอนนําเสนอเกม  บอกชื่อ
เกม  ชี้แจงวิธีการเล่น  และกติกาการเล่น  2) ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา  3) ผู้สอนและผู้เรียนอภปิรายเก่ียวกับผลการเล่น  
และวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน  4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่ง
อรุณ  ลียะวณิชย์ (2546 : ง)  ได้ศึกษาผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสํานึกด้านจํานวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีใช้การสอน
ตามปกติ  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และสอดคล้องกับของ  โสรยา  แดงชัย (2547 : 1)  ได้ศึกษา  การใช้
เกมเพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ผลการศึกษาพบว่า  การเปรียบเทียบคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนคณิตศาสตร์  โดยใช้เกมเพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์  การบวก  การลบ  และการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก  การลบ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  พบว่า  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01   

กล่าวโดยสรุป จากการทําวิจัยคร้ังนี้ นักเรียนชอบและสนใจที่จะเรียนด้วยเกมบิงโก เรื่องการหาร เพราะทําให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิด มีความสนุกสนานในการเรียน และกระตุ้นการทํางานของนักเรียนตลอดเวลา เนื่องจากมี
เนื้อหาท่ีชัดเจน ประกอบกับเกมบิงโก จึงทําให้นักเรียนเกิดการสนใจและมีเนื้อหาท่ีเข้าใจง่ายมากข้ึนจึงส่งผลให้ผลการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียน เรื่องการหาร โดยการใช้เกมบิงโก  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ 
 1.1 ควรมีการสํารวจความต้องการของนักเรียนถึงรูปแบบและเน้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ีจะนํามาพัฒนาเป็น สื่อ
การเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 
 1.2 สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการส่งเสริมให้มีการเรียนโดยใช้สื่อเข้ามาร่วมการเรียนการสอน
ให้มากข้ึนและมีความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ และยังช่วยในการประหยัดเวลาการเรียนการสอนได้ด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 

2.2 ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ เช่นการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย เป็นต้น  
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การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค Jigsaw II วิชาการสร้างงานแอนเิมชั่น สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  2) เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้บทเรียนบนเครือข่าย
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับนักเรียนท่ีสอนแบบปกติ  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 60 คน โดยการสุ่มแบบง่าย  (Simple Random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
ได้กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน  และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุม จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการสร้างงานแอนิชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  วิชาการ
สร้างงานแอนิชั่น  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (IOC), ค่าความยากง่าย (P),  
ค่าอํานาจจําแนก (r), ค่าความเชื่อม่ัน (KR-20) สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent Samples Test ค่าเฉลี่ย 
( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสูตร Alpha (Conbach) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. มีบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2. บทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  วิชาการสร้างงานแอนิ

เมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 83.75/ 82.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  อยู่ในระดับมาก  
คําสําคัญ: บทเรียนบทเครือข่าย, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิค JIGSAW II   
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1) to develop Web-Based Instruction on Cooperative 
Learning by Jigsaw II Technique on Creating Animation For Mathayomsuksa III Students,  2)  to 
investigate the efficient Web Based Instruction on Cooperative Learning by Jigsaw II Technique on 
Creating Animation for Mathayomsuksa III Students with a criterion of 80/80, 3) to compare 
achievement  of students with Web Based Instruction on Cooperative Learning by Jigsaw II Technique 
on Creating Animation for Mathayomsuksa III Students by using Jigsaw II Technique approach and the 
conventional approach, and  4) to study the satisfaction of students after learning through Jigsaw II 
Technique on Creating Animation for Mathayomsuksa III Students. The sample used in this research 
consisted of 60 Mathayomsuksa 3 students attending Subbonwittayakhom School Phetchabun 
Province, in the first semester of the academic year 2016, that were selected by the simple random 
sampling. The first 30 students for experimental group and the second 30 students for control group.  
The instruments used in the research were Web Based Instruction on Cooperative Learning by Jigsaw 
II Technique on Creating Animation for Mathayomsuksa III Students, an achievement test and 
questionnaires on learning satisfaction with learning by using Jigsaw II Technique. The statistics used 
to analyze the data were content validity (IOC), difficulties (P), Discrimination (R), Reliability (KR-20), t–
test (Independent Samples), mean, standard deviation (S.D.), and coefficient of reliability (Cronbach's 
alpha) 

The research results were as follows: 
1. There was the Web Based Instruction on Cooperative Learning by Jigsaw II Technique on 

Creating Animation for Mathayomsuksa III Students 
2. The Web Based Instruction on Cooperative Learning by Jigsaw II Technique on Creating 

Animation for Mathayomsuksa III Students was an efficient at 80/80 which was an established 
requirement. 

3. The students who learned through Jigsaw II Technique performed higher than those who 
learned with the conventional approach at 0.05 level of statistical significance. 

4. Students were rather high satisfied with the Web Based Instruction on Cooperative 
Learning by Jigsaw II Technique.  
Keywords: Web Base Instruction, Cooperative Learning, Jigsaw II Technique 
 

บทนํา 
 

สังคมโลกในยุคปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําให้เกิดสภาวการณ์โลกไร้
พรมแดน ซ่ึงทําให้ทุกประเทศต้องเข้าสู่การแข่งขันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการแข่งขันดังกล่าวจําเป็นต้องใช้ศักยภาพ
ของคนในประเทศท่ีต้องมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ฉะนั้นการพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งจําเป็น หากพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ นอกจากนี้ประเทศท่ีเจริญนั้นจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนเพราะเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความ เจริญรุ่งเรือง และสิ่งสําคัญท่ีทําให้คนพัฒนาได้ก็คือการศึกษา (ณัฐกร  สงคราม, 2551)  

บทเรียนบนระบบเครือข่าย (Web-Based Instruction : WBI) เป็นการเรียนการสอนท่ีประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อ
หลายมิติท่ีอาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ต โดยการนําทรัพยากรที่มีอยู่ในเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide 
Web) ทําการออกแบบเว็บเพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี มี
ประสิทธิภาพเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายท่ีสามารถเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน (สรรรัชต์ ห่อไพศาล, 2544)   
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 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative or Collaborative Learning) คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยสมาชิก
ในกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-5 คน สมาชิกช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ซ่ึงองค์ประกอบ
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบด้วย การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางาน กลุ่มย่อย และ
วิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม เพ่ือช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น ซ่ึงผลดีของการสอนแบบ
ร่วมมือ ได้แก่ มีความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายมากข้ึนมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น มีสุขภาพจิตดี  (ทิศนา  
แขมมณี, 2551) 
 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้สอนทําการสอน
เนื้อหาด้วยการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ และสาธิตให้ปฏิบัติตาม พบว่าผู้เรียนไม่สามารถจดจําข้ันตอนและคําสั่งได้  
ทําให้การสร้างชิ้นงานในแต่ละหน่วยท่ีมีขั้นตอนการทํางานหลายข้ันตอนไม่ประสบความสําเร็จ  เป็นเหตุให้ผู้สอนมีความ
จําเป็นต้องทําการสาธิตให้ดูอีกครั้งด้วยเวลาท่ีจํากัดในการเรียนแต่ละคร้ัง ทําให้ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือสอบวัดประเมินผลการเรียนส่วนใหญ่จะไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีกําหนด 
 จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้ผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะทําการศึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ด้วยการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II  วิชา การสร้างงานแอ
นิเมชั่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีลําดับข้ันตอน มีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
กลุ่ม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและจะทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากครูจะลดบทบาทของตนเองใน
ชั้นเรียนแล้ว  นักเรียนจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย  ซ่ึงนักเรียนจะต้องให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นอย่างดี  เป็นผู้มีความกระตือรือล้น  กล้าคิด  มีความเป็น
ผู้นํา กล้าแสดงความคิดเห็น  และมีความรับผิดชอบต่อการเรียน  จะทําให้นักเรียนประสบผลสําเร็จทางการเรียน  เป็น
ผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูประสบผลสําเร็จไปด้วย  และส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้าง
งานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II 
วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับการสอนแบบปกติ  

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II 
วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วีธีดําเนนิการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II  
วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้บทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
JIGSAW II  วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สูงกว่าการสอนแบบปกติ 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค JIGSAW II  วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมาก 
 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 455 |



    
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. บทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิ
เมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II 
วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ีเรียนวิชา 
การสร้างงานแอนิเมชั่น จํานวน 3 ห้อง  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  จํานวน 87 คน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนซับบอน
วิทยาคม ท่ีเรียนรายวิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จากนั้นทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
การสุ่มแบบง่าย (Simple Random sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม โดยวิธีจับฉลาก ได้ห้องเรียน 3/1  เป็น
ห้องเรียนท่ีใช้วิธีการสอนแบบปกติ จํานวน 30 คน  และได้ห้องเรียน 3/2 เป็นห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิธีการสอนด้วย
บทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II จํานวน 30 คน 
 ระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการทดลอง คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
          เนื้อหาของบทเรียนผ่านเครือข่าย เนื้อหาของบทเรียนผ่านเครือข่ายสําหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีเนื้อหา 2 หน่วยการ
เรียนรู้  คือ   

1.  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  การวาดรูปและจัดการออบเจ็กต์ 
 1.1  การวาดรูปและลงสี 
 1.2  การจัดการออบเจ็กต์ 
2.  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  พ้ืนฐานการสร้างงานแอนิเมชั่น 
 2.1  การสร้างแอนิเมชั่นแบบเฟรมต่อเฟรม 
 2.2  การสร้างแอนิเมชั่นแบบทวีน 

   แบบแผนการวิจัย 
       การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ออกแบบการวิจัยแบบ Pretest-
Posttest Control Group Design (2 กลุ่ม วัดผลก่อน-หลังการทดลอง) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจัย 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X1 T2 
C T1 X2 T2 

ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 E แทน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง 
 C แทน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มควบคุม  

 X1  แทน  การเรียนด้วยวิธีเรียนปกติ 
  X2  แทน  การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II 
 T1  แทน  การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2  แทน  การทดสอบหลังการทดลอง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กลุ่มทดลอง 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2  เป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายท่ีเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค Jigsaw II จํานวน 30 คน 
 -  ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างงานแอนิเมชั่น โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบนบทเรียนผ่านเครือข่ายแล้วเก็บข้อมูลท่ีได้นําไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป  
 -  ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง และอธิบายขั้นตอนวิธีการเรียนบนบทเรียน
ผ่านเครือข่ายและอธิบายวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II  ให้นักเรียนเข้าใจ นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหา
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II  ท้ัง 5 ขั้น ประกอบด้วยข้ันท่ี 1 การกําหนดขนาดของกลุ่ม ขั้นท่ี 2 
การแบ่งหัวข่อย่อย ขั้นท่ี 3 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้  ขั้นท่ี 4 การถ่ายทอดความรู้  ขั้นท่ี 5 ตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบเน้ือหาท่ีศึกษาแล้วให้คะแนนรายบุคคลแล้วนําคะแนนทุกคนในกลุ่มบ้านมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีได้
คะแนนสูงสุดได้รับรางวัล   
 -  ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 คาบ จํานวน 8  ชั่วโมง  และให้นักเรียนเรียนให้ครบ
หน่วยการเรียนรู้ท่ีได้ระบุไว้ 
 -  ทําการทดสอบหลังเรียน (Post–test)  แบบออนไลน์บนบทเรียนผ่านเครือข่ายเป็นข้อสอบแบบเดียวกันกับ
ก่อนเรียนซ่ึงทําการสลับข้อโดยไม่รวมเวลาท่ีศึกษาบทเรียนจากบทเรียนผ่านเครือข่ายท่ีใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
Jigsaw II 
 -  เม่ือนักเรียนเรียนครบตามหน่วยการเรียนรู้และทําการทดสอบหลังเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนประเมินความพึง
พอใจในการใช้บทเรียนบนเครือข่าย 
 -  นําข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบวัดความพึงพอใจไปเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติในลําดับต่อไป 
  

  
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนบทเครือข่าย 
 

 กลุ่มควบคุม 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 เป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบปกติ  จํานวน 30 คน  
 -  ก่อนทําการทดลองให้นักเรียนทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการสร้าง
งานแอนิเมชั่น  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 -  ใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ โดยจะเรียนเรื่องเดียวกันกับกลุ่มทดลอง 
 -  เม่ือเรียนครบทุกหน่วยตามท่ีกําหนดแล้วจะมีการทดสอบย่อย  
 -  ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 คาบ จํานวน 8  ชั่วโมงให้นักเรียนเรียนให้ครบหน่วย
การเรียนรู้ท่ีได้ระบุไว้ 
 -  ทําการทดสอบหลังเรียน (Post–test)  เป็นข้อสอบแบบเดียวกันกับก่อนเรียนซ่ึงทําการสลับข้อ 
 -  นําข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในลําดับต่อไป 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
Jigsaw II ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น โดยใช้สูตร E1 : E2 ซ่ึง E1 เป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ และ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (ชัยยงค์  พรหมวงศ์. 2531 : 490-492) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีเป็นอิสระจากกันคํานวณ
ได้จากสูตร t-test Independent Sample แบบความแปรปรวนรวม (Pool Variance)  (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2555 : 
269) 
 3. วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค Jigsaw II ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
  

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
กับหลังเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค Jigsaw II ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบปกติ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  ได้กลุ่มท่ี 1 เป็น
กลุ่มทดลอง และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุม ซ่ึงเป็นห้องเรียนท่ีผู้วิจัยทําการสอน จํานวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 30 คน ผู้วิจัย
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ นํามา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติดังต่อไปนี้ 
 - ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II 
วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีดังนี้ ด้านเนื้อหาอยู่ใน

ระดับ มาก (  = 4.48, S.D.= 0.61), ด้านกราฟิกและการออกแบบอยู่ในระดับ มาก (  = 4.33, S.D.= 0.66), ด้าน
เทคนิคอยู่ในระดับ มาก (  = 4.40, S.D.= 0.62), ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ของบทเรียนอยู่ในระดับ มาก (  = 4.35, S.D.= 
0.62), ด้านภาพนิ่งอยู่ในระดับ มาก (  = 4.33, S.D.= 0.66), ด้านรูปแบบของแบบทดสอบอยู่ในระดับ มาก (  = 4.37, 
S.D.= 0.57), ด้านแบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียนอยู่ในระดับ มาก (  = 4.48, S.D.= 0.59)  ดังนั้น
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงาน
แอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปรวมทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก (  = 4.43, S.D.= 0.60) 
 -  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายการ 
เกณฑ ์80/80 

ผลที่ได้ 
E1 E2 

บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3  ตามเกณฑ์ 80/80   

83.75 82.33 สูงกว่าเกณฑ์ 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II 
วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 83.75
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ (E1/ E2) ไม่น้อยกว่า 80/80 
 -  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กับการสอนแบบปกติ 
  
ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 3 กับการสอนแบบปกติ 
   

วิธีการสอน n  S.D. t Sig 
บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II 

30 20.33 2.771 
11.158 0.000** 

การสอนแบบปกติ 30 12.30 2.806 
**นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีใช้บทเรียนผ่าน
เครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้   
 - ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่

ระดับมาก  (   = 4.47, S.D. = 0.76) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการสอนรายวิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สรุป
ผลได้ดังน้ี 

1. บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิ
เมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 83.75/82.33 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  แสดง
ให้เห็นว่าสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค JIGSAW II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
Jigsaw II  วิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจาก
การทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียน (E1) เท่ากับ 83.75 และมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (E2) เท่ากับ 82.33 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ของนักเรียนท้ังสองกลุ่ม พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II  วิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีแบบปกติ และในการศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนบน
เครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II  วิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อบทเรียนผ่านเครือข่าย  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้
ดังน้ี 
 1. บทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II  วิชา การสร้างงานแอนิ
เมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 
5 ท่าน  ในส่วนของเนื้อหา  ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติบนบทเรียนผ่านเครือข่าย  
ท้ังนี้เพราะว่าในการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II   
มีกิจกรรมท่ีมีส่วนกระตุ้นให้มีเรียนมีความต้ังใจและสนใจเรียน  โดยในบทเรียนได้นําเสนอเนื้อหา  ข้อความ  รูปภาพ  
และวิดีโอ  มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ในห้องเรียนเป็นอย่างดี  ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพ 83.75/82.33  ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยะนันท์ คงไพ่ (2555 : บทคัดย่อ) ผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
จิกซอว์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.04/80.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
และงานวิจัยของ สุรีย์พร และคณะ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาผลของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บ วิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมกันโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ
ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.07/80.87 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3  ท่ีใช้บทเรียน 
บนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II  วิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีแบบปกติ  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ี
ใช้บทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II  วิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่านักเรียนท่ีสอนด้วยวิธีแบบปกติ  อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของราชัย  แก้วยศ (2557 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยใช้กระบวนการสอนแบบซินเนคติคส์ เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีใช้บทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw II  วิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  ท้ังนี้เป็นเพราะผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียน
ได้ด้วยตนเอง  เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระและเต็มศักยภาพ  นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้แสดงความ
คิดเห็นได้ตลอดเวลา และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาดา  ศรีเกตุ (2556 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนกนันท์ วิเศษนันท์ (2558 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักร 5E โดยใช้บทเรียนบทเครือข่ายเป็นสื่อประกอบการเรียน วิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่องระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2  ท่ีมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักร 5E  โดยใช้บทเรียนบทเครือข่ายอยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
 จากผลการวิจัยท่ีกล่าวมา  สรุปได้ว่าบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
Jigsaw II  วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นนวัตกรรมและส่ือการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน  ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  เหมาะท่ีจะนําไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  เกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างไร้ขีดจํากัด                         
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ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ควรพัฒนาเนื้อหาในบทเรียนให้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ 
 1.2 การสอบถามปัญหาใช้งานบทเรียนบนเครือข่าย เพ่ือท่ีจะได้มีการปรับแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้มีการใช้
งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 นําเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีทันสมัยมาปรับใช้ในการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายและใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
 2.2 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายให้มีครอบคลุมทุกรายวิชา ทุกระดับชั้นเพ่ือท่ีนักเรียน
สามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้ 
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การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ 
แบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่2 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
เทียบกับเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิก
เบื ้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 4) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี ้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ที ่กําลังเรียนในรายวิชากราฟิกเบื ้องต้น ภาคเรียนที่ 1 
ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 ห้องเรียน  มีจํานวนนักเรียน 32 คน  เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจ ัยในครั ้งนี้
ประกอบด้วย บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชา
กราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โดยใช้
สถิติค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC), ค่าความยากง่าย (p), ค่าอํานาจจําแนก (r), ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) สถิติ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples Test, ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)     
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. มีบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชา
กราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 2. บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชา
กราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.54/82.25 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื ้องต้น  ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 อยู ่ในระดับมาก 
สอดคล้องตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
คําสําคัญ: บทเรียนบนเครือข่าย, การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ STAD 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were 1) to develop the web-based instruction on 
cooperative learning by student teams achievement division (STAD) technique on basic graphics 
for Mathayomsuksa II students at Subsombun Witthayakhom School Phetchabun province,  2)  to 
investigate the efficient web-based instruction on cooperative learning by student teams 
achievement division (STAD) technique on basic graphics for Mathayomsuksa II students at 
Subsombun Witthayakhom School Phetchabun provice with a criterion of 80/80,  3) to compare 
the achievements of students both pretest and posttest after being exposed with web-based 
instruction on cooperative learning by student teams achievement division (STAD) technique on 
basic graphics for Mathayomsuksa II students at Subsombun Witthayakhom School Phetchabun 
province, and  4) to gauge the satisfaction levels of students after using web-based instruction on 
cooperative learning by student teams achievement division (STAD) technique on basic graphics 
for Mathayomsuksa II students at Subsombun Witthayakhom School Phetchabun province. The 
sample used in this research consisted of one classroom of 32 students, studying in basic 
graphics at Subsombun Witthayakhom School Wichianburi Phetchabun province which is in the 
40th Secondary Educational Service Area office. The students were studying basic graphics in 
their first semester of the academic year 2017. The instruments used in this research were web-
based instruction on cooperative learning by student teams achievement division (STAD) 
technique on basic graphics for Mathayomsuksa II students at Subsombun Witthayakhom School 
Phetchabun province, an achievement test evaluating the students learning of basic graphics and 
also questionnaires to gauge the satisfaction of mathayomsuksa II students who used web-based 
instruction on cooperative learning by student teams achievement division (STAD) technique on 
basic graphics for Mathayomsuksa II students at Subsombun Witthayakhom School Phetchabun 
province. The statistics used to analyze the data were content validity (IOC), difficulties (p), 
Discrimination (R), Reliability (KR-20),  t–test (dependent Samples), mean, and standard deviation 
(S.D.) 
 The research results were as follows: 
 1. There was the web-based instruction on cooperative learning by student teams 
achievement division (STAD) technique on basic graphics for Mathayomsuksa II students.  
 2. The web-based instruction on cooperative learning by student teams achievement 
division (STAD) technique on basic graphics for Mathayomsuksa II students had an efficiency of 
83.54 / 82.25, which was above 80/80 efficiency.   
 3. The students who learned through web-based instruction on cooperative learning by 
student teams achievement division (STAD) technique on basic graphics for Mathayomsuksa II 
students had a higher than before level of statistical significance by .05 
 4. The students were very satisfied with web-based instruction on cooperative learning 
by student teams achievement division (STAD) technique on basic graphics for Mathayomsuksa II 
students, which produced high level consistent with the assumptions set 
Keywords: Web-Based Leaning, Cooperative Learning by Student Teams Achievement  
      Division (STAD) Technique 
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บทนํา 
 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิต การงานอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันใน
สังคมไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) การนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นรายบุคคล ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกโดยไม่มี
ใครบังคับจะเรียนได้เร็วหรือช้าขึ ้นอยู่ก ับความรู ้พื ้นฐาน ความสามารถของผู้เรียนและลักษณะการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจึงมีคุณค่าต่อการสอนรายบุคคล โดยอาศัยความสามารถของเครื ่องคอมพิวเตอร์จัดหา
ประสบการณ์ที ่มีความสัมพันธ์กัน มีการแสดงเนื ้อหาตามลําดับต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรมที่เตรียมไว้อย่าง
เหมาะสมนับเป็นการสอนรายบุคคลอย่างแท้จริง (กนกรัตน์  วุฒิวิชาภรณ์. 2554)  
 การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการจัดการศึกษามีเป้าหมาย
สําคัญที่สุด คือการจัดการให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้เพื ่อให้ผู ้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเอง สูงสุดตามกําลังหรือ
ศักยภาพของแต่ละคน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการความสนใจ ความถนัด และ
ยังมีทักษะพื้นฐานอันเป็นเครื ่องมือสําคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้อันได้แก่ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการ
จัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกันตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน และผู้ที่มีบทบาทสําคัญในกลไกของ
การจัดการนี้คือผู้สอน 
 การเรียนการสอนบนเครือข่ายเป็นการใช้สื่อหลายมิติที่อาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของ
อินเตอร์เน็ตและเวิลด์ ไวด์ เว็บ ออกแบบเป็นเว็บเพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีความหมายเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผู้สอนกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ธนพล  กมลหัตถ์. 2551 : 6)  การนําคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
แบบอัตโนมัติ ทําหน้าที่เสมือนสมองกลมาเป็นสื ่อช่วยครูในการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรู้เนื ้อหาบทเรียนซึ่ง
ประกอบด้วยข้อความภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงบรรยาย  เสียงดนตรีประกอบ  ทําแบบทดสอบก่อนหลังเรียน
และฝึกทักษะจากคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร์  จะถูกดําเนินไปอย่างเป็นระบบในรูปแบบท่ี
เหมาะสม (เมธี พิกุลทอง. 2552)   
 การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับวิธีจัดการจัดกิจกรรม 
ร่วมมือกันเรียนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยคํานึงถึงเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียนโดยผู้เรียนจะต้องร่วมมือกัน มีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เรียน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียน
รู้ด้วยตนเองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม ทําให้ผู้เรียนได้ 
ฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองภายในกลุ่ม เพื่อให้ไปสู่จุดหมายร่วมกันนั้นคือรางวัลที่ทุกคนจะได้รับ (ธนยศ  
สิริโชดก. 2550)  
  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชากราฟิกเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์
วิทยาคม เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบว่าที่ผ่านมามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชานี้ต่ํา เนื่องจากประสบกับปัญหาในบริบทหลาย ๆ ด้าน คือ นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเข้าเรียน
แต่ไม่ได้มีความสนใจในเนื้อหาของบทเรียนเท่าที่ควร  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะใช้วิธีฝึกปฏิบัติในขั้นตอนการ
สร้างชิ้นงานโดยครูผู้สอน จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติตาม  ด้วยความสามารถในการรับรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์
ของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน  ผู้สอนต้องคอยให้คําแนะนํานักเรียนที่ปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ทันและปฏิบัติผิดขั้นตอน 
ทําให้บางครั้งผู้สอนอาจดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึงจึงทําให้การเรียนการสอนล่าช้าและผู้เรียนเกิดความท้อไม่อยากเรียน
เมื่อไม่เข้าใจ ส่วนนักเรียนที่มีความรู้และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์มากกว่าจะเข้าใจในบทเรียนได้เร็วแต่เนื่องจากต้อง
รอเพื่อน ๆ ท่ียังเรียนไม่เข้าใจ จึงทําให้เกิดความเบื่อหน่ายเนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง   
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  จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นในรายวิชากราฟิก
เบื ้องต้น โดยการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธ์ิ 
(STAD) วิชากราฟิกเบื ้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบกระบวนการกลุ่ม
และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการเรียนอย่างทั่วถึงไม่ต้องรอผู้สอนเหมือนการเรียนแบบเดิม เป็นการเพิ่มความเข้าใจในการ
เรียนมากย่ิงขึ้นและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงข้ึนตามไปด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์   
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย
เทียบกับเกณฑ์ 80/80 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์   
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์   
 

วีธีดําเนนิการวิจัย 
 
 สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
(STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญ 
   3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยใช้หลักการพิจารณาเลือกผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวม 5 ท่าน 
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์  ด้านสถิติเพื่อการวิจัย ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบ
ด้านต่างๆ ในการวิจัย ดังนี้ 
   1.1 ด้านตรวจเคร่ืองมือวิจัย   
       1.2 ด้านเนื้อหา/แบบทดสอบ   
       1.3 ด้านประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย 
           1.4 ด้านแบบประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ขอบเขตด้านประชากร  
  2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  2  โรงเรียนซับสมบูรณ์

วิทยาคม อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  40  จํานวน
นักเรียน  32  คน    
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      2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  40  ที ่กําลังเรียนใน
รายวิชากราฟิกเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 ห้องเรียน มีจํานวนนักเรียน 32  คน โดย
เลือกแบบเจาะจง  
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชากราฟิกเบื้องต้น  ดังนี้ 

  เนื้อหารายวิชากราฟิกเบื้องต้นเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนซับ
สมบูรณ์วิทยาคม  โดยหัวข้อในการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายประกอบด้วย  2  หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้  

  3.1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  แนะนํา Adobe Photoshop CS6 
   -  แนะนํา Adobe Photoshop CS6 
    -  ทฤษฎีสี หลักการใช้สี 
    -  รู้จักกับเคร่ืองมือต่างๆ 

  3.2  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  พ้ืนฐานการสร้างงาน ด้วย Adobe Photoshop CS6 
   -  การปรับแต่งภาพให้คมชัด 
   -  การปรับพ้ืนหลังให้โปร่งใส 
   -  การใส่กรอบให้กับภาพ 
   -  การตัดต่อภาพ 
    -  การสร้างตัวอักษรรูปแบบต่างๆ   
 4. ขอบเขตด้านเวลา 
   ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

 1. บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชา
กราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน - หลังเรียน 
 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่าย  วิชากราฟิกเบื ้องต้น  ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 สําหรับ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบ

ร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 แบบแผนการวิจัย 

 การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้  ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 1 กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีการทดสอบก่อนเรียนและ
ทดสอบหลังเรียน  (One-Group  Pretest-Posttest  Design) (อนุวัติ  คูณแก้ว.  2556 : 118) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจัย 
 

รูปแบบ 
 

               เม่ือ  1T   หมายถึง  การทดสอบก่อนการทดลอง  (แบบทดสอบก่อนเรียน)   
  X   หมายถึง  การสอนโดยบทเรียนบนเครือข่าย       
  2T  หมายถึง  การทดสอบหลังการทดลอง  (แบบทดสอบหลังเรียน)  
 
 
 
 

1T  X 2T  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 32 
คน 
 -  ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากราฟิกเบื้องต้น โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบนบทเรียนผ่านเครือข่ายแล้วเก็บข้อมูลที่ได้นําไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป  
 -  ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง และอธิบายข้ันตอนวิธีการเรียนบทเรียน
บนเครือข่ายและอธิบายวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือวัดผลสัมฤทธิ์ (STAD) ให้นักเรียนเข้าใจ จากนั้นนักเรียนแต่ละ
กลุ่มช่วยกันศึกษาเนื้อหาในแต่หน่วยการเรียนรู้ของบทเรียนบนเครือข่ายวิชา กราฟิกเบื้องต้น โดยนักเรียนภายใน
กลุ่มต้องเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เมื่อศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้ทําแบบทดสอบย่อยในแต่ละหน่วยใน
บทเรียนบนเครือข่าย ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง ไม่มีการช่วยเหลือกันเหมือนตอนศึกษาเนื้อหา 
จากนั้นนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกันเพ่ือหากลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุด   
 -  ทําการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 คาบ จํานวน 16 ชั่วโมง โดยนักเรียนต้อง
ศึกษาเนื้อหาของบทเรียนให้ครบหน่วยการเรียนรู้ท่ีได้ระบุไว้ 
 -  ทําการทดสอบแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test)  แบบออนไลน์บนบทเรียนผ่านเครือข่ายเป็นข้อสอบ
แบบเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre–test)  
 -  เม่ือนักเรียนเรียนครบตามหน่วยการเรียนรู้และทําการทดสอบหลังเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนประเมินความ
พึงพอใจใช้แบบสังเกตความพึงพอใจ 
 -  นําข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติในลําดับต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ  (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ E1 และ E2 
 2. เปรียบเทียบหาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้บทเรียนบนเครือข่าย  โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื ้องต้น สําหรับนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ t-test for dependent (อนุวัติ คูณแก้ว.  2556)     
 3. หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้
การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื ้องต้น โดยใช้ค่าเฉลี ่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน 
และความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนซับสมบูรณ์
วิทยาคม อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ที่กําลังเรียนใน
รายวิชากราฟิกเบื ้องต้น ภาคเรียนที ่ 1 ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 ห้องเรียน มีจํานวนนักเรียน 32 คน 
ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ 
นํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติดังต่อไปน้ี 
 1. ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่ม 
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี้ 
ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ มาก (  = 4.42, S.D.= 0.64), ด้านกราฟิกและการออกแบบอยู่ในระดับ มาก (  = 4.33, 
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S.D.= 0.66), ด้านเทคนิคอยู่ในระดับ มาก (  = 4.40, S.D.= 0.62), ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ของบทเรียนอยู่ในระดับ 
มาก (  = 4.45, S.D.= 0.55), ด้านภาพนิ่งอยู่ในระดับ มาก (  = 4.40, S.D.= 0.63), ด้านแบบทดสอบก่อนเรียน/
แบบทดสอบหลังเรียนอยู่ในระดับ มาก (  = 4.43, S.D.= 0.63)  ดังนั้นประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายโดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื ้องต้น ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (  = 4.41, S.D.= 0.62) 
 2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

รายการ 
เกณฑ์ 80/80 

ผลที่ได้ 
E1 E2 

บทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD)  วิชากราฟิกเบื้องต้น   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑ์ 80/80   

83.54 82.25 สูงกว่าเกณฑ์ 

  
 จากตารางที ่ 2  พบว่า บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื ้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  มีค่าเท่ากับ  
83.54 / 82.25 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้   
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธิ ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื ้องต้น  ชั ้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

 
การทดลอง n  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 32 13.59 3.809 
16.706* .000 

หลังเรียน 32 24.91 3.421 
* ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 
 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  หลังเรียน ( = 24.91)  สูงกว่าก่อน
เรียน  ( = 13.59)  ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD)  
วิชากราฟิกเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว้   
 4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจหลัง
การใช้บทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  วิชากราฟิก

เบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ( = 3.52, S.D. = 0.77)  ด้านกราฟิกและการออกแบบ  
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อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.52, S.D. = 0.70)  ด้านแบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( = 4.68, S.D. = 0.67)  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.74)   
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการสอนรายวิชากราฟิกเบื ้องต้น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยใช้บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สรุปผลได้
ดังนี้ 
 1. มีบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  วิชา
กราฟิกเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 2. บทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  วิชา
กราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.54/82.25  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แสดงให้เห็นว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  มีนัยสําคัญท่ีระดับ  .05 
 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับมาก  
  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  บทเรียนบนเครือข่ายท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียน (E1) เท่ากับ 
83.54 และมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) เท่ากับ 82.25 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด  แสดงว่าบทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD)  วิชากราฟิกเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  
80/80  สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ และได้ผลเช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของนักวิชาการหลาย ๆ  ท่านที่ได้
ทําการศึกษามาก่อนหน้านี ้  (ภาณุพัฒน ์  แผ้วพลสง. 2554)  ได้ศึกษาเรื ่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข ่าย 
อินเทอร์เน็ต เรื่องการสื่อสารข้อมูล  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
STAD  และบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ 83.42/82.33  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทเรียนบน
เครือข่ายที่ผู ้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  เนื่องจากผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
หลักสูตร  วิเคราะห์เนื ้อหา  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม  โดยได้รับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ด้านการวัดและประเมินผล  และ
ศึกษากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  วิชากราฟิกเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทําให้มีช่องทางการเรียนรู้ที่สามารถเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จํากัดเวลา  สถานท่ีและจํานวนคร้ังในการเรียนอีกด้วย 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิก
เบื้องต้น  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ซึ่ง
สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้  โดยบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชากราฟิกเบื ้องต้น ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 มีการวิเคราะห์ออแบบตาม ADDIE และได้ผล
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านที่ได้ทําการศึกษามาก่อนหน้านี้ (สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์. 2556) 
ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนที่ใช้สื่อการสอน E-Book และการสอนปกติ  
วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ  พบว่าผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนแบบใช้สื่อ E-Book  มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
สูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (อนุโรจน์  นันทิวัถพงศ์. 2554)  
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ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายกับนักเรียนท่ี
เรียนด้วยวิธีสอนปกติ  พบว่านักเรียนที่สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูง
กว่านักเรียนด้วยวิธีสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้บทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  วิชากราฟิกเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะว่าเป็นบทเรียนที่ทันสมัย สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ รับทราบผลคะแนน
ของตนเองได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลคะแนนเป็นรายบุคคลหรือคะแนนเป็นรายกลุ่ม และได้ผลเช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านที่ได้ทําการศึกษามาก่อนหน้านี้ (มณีรัตน์ บุญท้วม. 2553)  ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ลําดับและอนุกรมอนันต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (นิตยา  นากองศรี. 2553)  ซึ่งได้ศึกษาเรื ่องการสร้าง
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ด้วยการจัดการเรียนรู ้แบบโครงงาน เพื ่อสร้างงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
 จากผลการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมา  สรุปได้ว่าบทเรียนบนเครือข่าย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  วิชากราฟิกเบื ้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่มี
คุณภาพ  เปิดช่องทางให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพใน
อนาคตที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างไร้ขีดจํากัด  ซึ่งจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบทบทวนความรู้
เดิมและเป็นการเพิ ่มกระบวนการเรียนรู ้หลากหลายควบคู ่ก ับการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจ ัย  ผู ้ว ิจ ัยมีข ้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจ ัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการสร้างบทเรียน 

  1.1  ศึกษาการนําบทเรียนบนเครือข่ายไปใช้ร่วมกับโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ  เพื่อการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

  1.2  เวลาที ่ใช ้ในการทําก ิจกรรม ครูผ ู้สอนอาจยืดหยุ่นได ้ตามความเหมาะสมตามระดับ
ความสามารถของนักเรียนและระยะเวลาของกิจกรรม แต่ไม่ควรมากเกินไปอาจจะทําให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการนําบทเรียนไปใช้ 
  2.1  จัดทําคู ่มือที่อยู่ในรูปแบบไฟล์เพื่ออัพโหลดไว้บนเครือข่ายให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานของ
นักเรียนเม่ือเกิดข้อสงสัย 
 3.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  3.1  ออกแบบให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกรายวิชาเพื่อท่ีนักเรียนสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติม
หรือทบทวนความรู้ได้ 
  3.2  ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเป็นสื่อเพ่ือนําไปใช้ร่วมกันวิธีการสอน
อ่ืน ๆ  เช่น  การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  การเรียนแบบโครงงาน  เป็นต้น 
  3.3  พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายให้ใช้งานได้ทุกระดับชั้น 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างตัวแบบพยากรณ์โอกาสการคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีด้วยแบบจําลองต้นไม้ตัดสินใจ ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  เพศ อายุ อาชีพผู้ปกครอง 
รายได้ผู้ปกครอง  ประเภทสถานศึกษาเดิม เกรดเฉลี่ยจากสถานศึกษาเดิม (GPA)  คณะวิชา และสาขาวิชา ตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตรุ่นแรกเข้าปีการศึกษา 2551-2553 จํานวน 1940 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ข้อมูลสําหรับการวิจัยได้จากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) ด้วยอัลกอริทึม 
CART  

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรท่ีใช้ในการพยากรณ์โอกาสการคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม คณะวิชา  เพศ และ อาชีพของผู้ปกครอง ได้กฎในการ
พยากรณ์ จํานวน 11 กฎ ตัวแบบท่ีได้สามารถพยากรณ์กลุ่มในภาพรวมได้ถูกต้องร้อยละ 66.24 ด้วยความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 0.0107 
คําสําคัญ: การวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ, การคงอยู่ 
 

ABSTRACT 
 

The research aimed to construct the forecast model for student retention of Kanchanaburi 
Rajabhat University by the decision tree model. The variables in this study included gender, age, 
parents’ occupations, parents’ salary, type of student’s former schools, student’s GPA from former 
school, faculties and academic programs. The sample consisted of 1,940 undergraduate students in 
academic year 2014-2016, selected by stratified random sampling. The data used for this study were 
from the Academic Promotion and Registrar’s Office, Kanchanaburi Rajabhat University and were 
analyzed by the decision tree analysis with CART algorithm.  

The results revealed that the predicted variables for retention student of Kanchanaburi 
Rajabhat University were the GPA from former schools, faculties, gender and parents’ occupations 
with 11 predicted rules. The percentage of overall correct prediction was 66.24 with standard error of 
0.0107. 
Keywords: Decision Tree Analysis, Student Retention 
 

บทนํา 
 

“การศึกษา” เป็นปัจจัยท่ีจําเป็น และมีส่วนสําคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์โดยเฉพาะด้านจิตใจ
และสติปัญญา การจัดการศึกษาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นการจัดการศึกษาในระบบ มีการจัด
การศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 6-7) 
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การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพและการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และพัฒนาสังคม อีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 10) การสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเป็น
ความคาดหวังของนักศึกษาและผู้ปกครองโดยท่ัวไป เพราะถ้านักศึกษาได้รับการพัฒนาตามความมุ่งหมายของการศึกษา
ในระดับนี้แล้วเปรียบเสมือนได้รับการประกันคุณภาพเบื้องต้นในความสามารถของตน แต่นักศึกษาบางคนก็ไม่ประสบ
ความสําเร็จดังท่ีคาดหวังไว้ต้องออกกลางคัน (Drop out) ก่อน ซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษาทั้งในส่วนของ
สถาบันการศึกษาและผู้เรียน (ชํานาญ ปาณาวงษ์, 2556, หน้า 3-4) ดังนั้นการคงอยู่ (Retention) จนสําเร็จการศึกษา
นอกจากเป็นความคาดหวังของนักศึกษาและผู้ปกครองแล้วยังเป็นดัชนีวัดคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นได้
อีกด้วย ถ้าสถานศึกษาใดมีอัตราการคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาสูงอาจเป็นการแสดงให้เห็นระบบการบริหาร การจัดการ
เรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพของสถานศึกษาน้ัน ๆ (Crosling, Heagney & Thomas, 2009, p. 9-10)  

ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา มีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาสาเหตุท่ีทําให้เกิดการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้นโดยผลการศึกษาพบว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ตัวนักศึกษา ด้าน
การศึกษา ด้านครอบครัว (อนงค์ จิตมุ่งงาน, 2548, หน้า 2 และ มะลิวัลย์ สินน้อย, 2551, หน้า 163) หรือด้านเศรษฐกิจ
และการเงิน (อนงค์ จิตมุ่งงาน, 2548, หน้า 2) โดยการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันท่ีกล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงสํารวจ วิจัยเชิงความสัมพันธ์ หรืองานวิจัยเชิงหาปัจจัย โดยงานวิจัยเหล่านี้มีคําตอบเพียง
ว่า สาเหตุการออกกลางคันเกิดจากปัจจัยใดได้บ้าง แต่ไม่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์การออกกลางคันในอนาคตของ
บุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันได้ การให้ได้มาซ่ึงการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวข้างต้นต้องอาศัยความรู้ทาง
สถิติท่ีลึกข้ึนคือการวิเคราะห์การอยู่รอด (Survival analysis) 

การวิเคราะห์การอยู่รอดเป็นสถิติท่ีใช้ทางการแพทย์ แต่ในศตวรรษที่ 19 เร่ิมมีนักการศึกษานําการวิเคราะห์
การอยู่รอดมาใช้ในการศึกษาเรื่องการออกกลางคันและการคงอยู่ หลายท่านโดยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีทําใน
ต่างประเทศ เช่น การทํานายความน่าจะเป็นของจํานวนนักศึกษาชั้นปี ท่ี 1 ในเร่ืองของการสําเร็จการศึกษา  
(Graduation) การย้าย (Transfer) และการออกกลางคัน (Ronco, 1995) การศึกษาการยังคงสอนต่อของอาจารย์
มหาวิทยาลัย (Tamada & Inman, 1997) และ การศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมินนิโซตา (University 
of Minnesota) ท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 1999 และ 2000 (Radcliffe, Huesman & Kellogg, 2006)  

ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา นักการศึกษาไทยเริ่มให้ความสนใจในการนําการวิเคราะห์การอยู่รอดมาศึกษาการคงอยู่
และการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น เช่น ดวงกมล อุดมรักษาทรัพย์ (2557, หน้า 46-61) ศึกษา
ระยะเวลาการอยู่รอดของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัด
สุพรรณบุรี ท่ีเข้าศึกษารุ่นปีการศึกษา 2550 จนถึงปีการศึกษา 2553 พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงอันตรายต่อ
การออกกลางคัน คือ เกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้ายและอาชีพผู้ปกครอง ชุติมา ใจคลาย และกิตติมา พฤกภูษณ (2558, 
หน้า 259) ท่ีศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยใช้การวิเคราะห์การอยู่รอด พบว่า 
ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงอันตรายต่อการออกกลางคันของนักศึกษา ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและหลักสูตร และมีอัตราความเสี่ยงอันตรายต่อการออกกลางคันสูงท่ีสุดในภาคการศึกษาท่ี 1 จะเห็นว่าการศึกษา
การออกลางคันหรือการคงอยู่ของนักเรียนนักศึกษาโดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การอยู่รอดน้ัน นอกจากจะทําให้
ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันแล้วยังทําให้สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์การออกกลางคันหรือไม่ 
หรือ ถ้าเกิดจะเกิดใน ช่วงเวลาใด อย่างไรก็ตามการทําความเข้าใจผลท่ีได้จากการศึกษาด้วยการวิเคราะห์การอยู่รอดนั้น
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางสถิติขั้นสูงซ่ึงเป็นอุปสรรคในการนําผลไปใช้ในการแก้ปัญหาการออกกลางคันท่ีเกิดข้ึน 
ดังนั้นการศึกษาการออกกลางคันหรือการคงอยู่ในรูปแบบอ่ืนท่ีช่วยให้เข้าใจถึงคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของข้อมูลได้
ง่ายข้ึน เช่น การศึกษาโดยใช้แบบจําลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree model) จึงอยู่ในความสนใจของนักการศึกษา
ในยุคปัจจุบัน 

แบบจําลองต้นไม้ตัดสินใจ เป็นแบบจําลองหนึ่งในกระบวนการเหมืองข้อมูล (Data mining) ใช้ในการพยากรณ์ 
(Prediction) หรือ จําแนกกลุ่ม (Classification) (ชลนิศา สาระ, 2550, หน้า 3) เป็นการนําเสนอตัวแบบจําลองในรูปผัง
งาน (Flowchart) คล้ายกับโครงสร้างของต้นไม้ ประกอบไปด้วย โหนด (Node) โดยมีโหนดราก (root node) เป็นโหนด
บนสุดของผังงาน แต่ละโหนดจะมีคุณลักษณะ (Attribute) เป็นตัวทดสอบ กิ่งของต้นไม้ (Branch) แสดงผลลัพธ์ท่ีเป็นไป
ได้ของคุณลักษณะท่ีถูกทดสอบ และโหนดใบ (Leaf node) ซ่ึงเป็นโหนดปลายทาง (Terminal node) อยู่ล่างสุดของ
ต้นไม้ตัดสินใจเป็นตัวกําหนดกลุ่ม (Class) ของข้อมูล หรือผลลัพธ์ท่ีได้จากการทดสอบเพื่อใช้ในการทํานายหรือ
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แบ่งกลุ่ม (Han, Kamber & Pei, 2012, p. 330)  อัลกอริทึมพ้ืนฐานที่ใช้ในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ มี 4 อัลกอริทึม 
ได้แก่ ID3 C4.5 C5.0/See5 และ CART  (Han, Kamber & Pei, 2012, p. 332 และ ชลนิศา สาระ, 2550, หน้า 4)  

เช่นเดียวกับการศึกษาเก่ียวกับแบบจําลองท่ัวๆ ไป ก่อนท่ีจะนําแบบจําลองท่ีได้จากการวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ
ไปใช้นั้นต้องมีการหาประสิทธิภาพของแบบจําลองที่ได้เสียก่อน และเนื่องจากการสร้างแบบจําลองด้วยต้นไม้ตัดสินใจต้อง
แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เรียกว่า ข้อมูลฝึก (Training data) ใช้เพ่ือสร้างแบบจําลอง และส่วนท่ี 2 
เรียกว่า ข้อมูลทดสอบ (Test data) ใช้เพ่ือทํานายกลุ่มจากแบบจําลองท่ีถูกสร้างข้ึนจากข้อมูลส่วนท่ี 1 ซ่ึงการแบ่งข้อมูล
มีวิธีการแบ่งอยู่ 3 วิธี ได้แก่  (เอกสิทธ์ิ พัชรวงศ์ศักดา, 2557, หน้า 56-58) 

1. วิธี Self-consistency test บางครั้งเรียกว่า Use training set เป็นวิธี ท่ีง่ายท่ีสุด วิธีนี้จะใช้ข้อมูลชุด
เดียวกันในการสร้างแบบจําลองและทดสอบแบบจําลอง การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้จะให้ผลค่อนข้างสูง แต่ไม่เหมาะ
กับการนําไปรายงานผลในงานวิจัย  

2. วิธี Split test วิธีนี้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน เช่น 70 : 30 หรือ 80 : 20 ข้อมูลส่วนท่ี 1 (70 หรือ 80) ใช้
ในการสร้างแบบจําลอง และข้อมูลส่วนท่ี 2 (30 หรือ 20) ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบจําลอง การทดสอบแบบนี้
สุ่มข้อมูลเพียงคร้ังเดียว การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้เหมาะกับชุดข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่มาก ๆ เพราะใช้เวลาในการสร้าง
แบบจําลองน้อย 

3. วิธี Cross-validation test เป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดในการหาประสิทธิภาพของแบบจําลอง ผลท่ีได้มีความ
น่าเชื่อถือมากกว่าวิธีอ่ืน ๆ  การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้จะแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายส่วน และมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น 
แบ่งเป็น 5 ส่วน เรียก 5-fold cross-validation โดยแต่ละส่วนจะมีจํานวนข้อมูลเท่ากัน ทําซํ้า 5 รอบ ในแต่ละรอบจะ
ใช้ข้อมูล 4 ส่วนเปน็ข้อมูลฝึก และอีก 1 ส่วนเป็นข้อมูลทดสอบ  

เม่ือเลือกวิธีแบ่งข้อมูลเพ่ือสร้างแบบจําลองด้วยต้นไม้ตัดสินใจได้แล้ว ต้องนําค่าต่าง ๆ ท่ีได้จากแบบจําลองมา
คํานวณค่าประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยท่ัวๆ ไปนิยมวัดประสิทธิภาพของแบบจําลองด้วย ค่าความแม่นยํา (Precision) ค่าความ
ระลึก (Recall) ค่าถ่วงดุล (F-measure) และค่าความถูกต้องรวม (Accuracy) 

การใช้ต้นไม้ตัดสินใจในการศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษาปรากฏในงานวิจัยของ ชลนิศา สาระ (2550, หน้า 82) 
ท่ีศึกษาเร่ืองการจําแนกกลุ่มสถานภาพการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2542 ถึง 2548 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ได้แก่  เกรดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ-กลุ่มวิชาแกน และปัจจัยท่ีมีผลต่อการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ได้แก่ เกรดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ-กลุ่มวิชาแกน เกรดวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป-กลุ่มวิชาภาษา และเกรดวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลซ่ึงประสบปัญหาในเรื่องการออกกลางคัน
ของนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลัก ๆ ท่ีทําให้นักศึกษาออกกลางคัน เช่น เรียนไม่ไหว มีผลการเรียนตํ่า 
ปรับตัวไม่ได้  ขาดการแนะนําและให้คําปรึกษา และมีปัญหาทางการเงิน (อนงค์ จิตมุ่งงาน, 2548, หน้า 2) โดยพบว่า
ร้อยละ 59.30 ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตรุ่นแรกเข้าศึกษาปีการศึกษา 2547 ต้องออกกลางคันตามระเบียบวัดผล
ของมหาวิทยาลัย นั่นคือมีเกรดเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมีอัตราความเสี่ยงในการออกกลางคันสูงท่ีสุดในภาค
การศึกษาที่ 1 (ชุติมา ใจคลาย และกิตติมา พฤกภูษณ, 2558, หน้า 265) ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาให้มี
จํานวนมากข้ึน มหาวิทยาลัยจึงควรท่ีจะมีแนวทางในการป้องกันการเกิดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาและการออกกลางคันดังรายละเอียดท่ีกล่าว
มาแล้วข้างต้น ได้ข้อสรุปตัวแปรท่ีน่าจะมีผลต่อการคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา คณะวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม รายได้ผู้ปกครอง อาชีพผู้ปกครอง 
และจากการศึกษาบริบทการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในเบื้องต้นพบตัวแปรท่ีน่าสนใจในการนํามาศึกษา
เพ่ิมเติมอีก 1 ตัวแปร ได้แก่ ประเภทของการศึกษาเดิม นั่นคือ การสําเร็จการศึกษาสายสามัญ และ สายอาชีพ  

ด้วยปัญหาความสูญเปล่าทางการศึกษาอันเป็นผลกระทบมาจากการลดลงของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
ข้อจํากัดของการศึกษาเรื่องการออกกลางคันโดยใช้การวิเคราะห์การอยู่รอด และประโยชน์ในการศึกษาเรื่องการสําเร็จ
การศึกษาโดยใช้แบบจําลองต้นไม้ตัดสินใจ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาตัวแบบการ
พยากรณ์โอกาสการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยการวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ โดยเลือกวิธีการ
แบ่งข้อมูลแบบการตรวจสอบแบบไขว้  เพราะเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากที่สุด และผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าวิธีอ่ืน  
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ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางการเพ่ิมจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้มี
จํานวนมากข้ึนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพ่ือสร้างตัวแบบพยากรณ์โอกาสการคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีด้วย
แบบจําลองต้นไม้ตัดสินใจ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา  2551-2553  และสําเร็จการศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการสําเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2554-2558  ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
สาขาวิชา คณะวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม รายได้ผู้ปกครอง อาชีพผู้ปกครอง และ ประเภทของการศึกษา
เดิม (สายสามัญ และ สายอาชีพ)   
 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุ่นแรกเข้าปี
การศึกษา 2551 จํานวน 965 คน ปีการศึกษา 2552 จํานวน 1121 คน และปีการศึกษา 2553 จํานวน 1447 คน รวม
ท้ังสิ้น 3533 คน ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่านักศึกษาท้ังสามรุ่นปีการศึกษาส่วนใหญ่มีสาเหตุการออกกลางคัน
ไม่สามารถอยู่ในระบบจนสําเร็จการศึกษาได้ด้วยเหตุผลในทํานองเดียวกันคือ ออกตามระเบียบวัดผลหรือพ้นสภาพตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการชําระค่าลงทะเบียนภายในกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและไม่มาติดต่อขอ
ผ่อนผัน ผู้วิจัยคํานวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการกําหนดขนาดตัวอย่างแบบเชิงเดียว ดังน้ี (ประชุม สุวัตถี, 2552, หน้า 
80-81) 
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เม่ือ  Ni แทน ขนาดประชากรในแต่ละคณะวิชา 

ni แทน ขนาดตัวอย่างในแต่ละคณะวิชา 
Pi แทน สัดส่วนการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละคณะวิชาในท่ีนี้ได้จากงานวิจัยของ ชุติมา ใจคลาย 

และ กิตติมา พฤกภูษณ (2558, หน้า 264) 
Qi แทน สัดส่วนการออกกลางคันของนักศึกษาในแต่ละคณะวิชาซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1 – Pi 

 e แทน ขนาดของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ ในท่ีนี้กําหนดให้เท่ากับ  3% 
  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ในท่ีนี้กําหนดให้เท่ากับ  0.05 

 ได้ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 
1940 คน ด้วยแผนการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) กําหนดให้สถานภาพของนักศึกษาเป็นชั้นภูมิ 
(Strata) สุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบเชิงเส้น (linear systematic sampling) (ประชุม สุวัตถี, 
2552, หน้า 117-118) ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ขนาดประชากร ขนาดตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ (คงอยู่และออกกลางคัน)  
 

 จํานวน  ประชากร  ตัวอย่าง 
 นักศึกษาท้ังหมด  3533  1940 

 ออกกลางคัน  1710  968 
 คงอยู่  1823  972 

 ร้อยละการคงอยู่  51.60  50.10 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาในประชากรและตัวอย่างมีค่าใกล้เคียงกันนั่นแสดง
ว่าขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี้เป็นขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมสามารถใช้เป็นตัวแทนประชากรในงานวิจัยนี้ได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลย้อนหลังท่ีเก็บรวบรวมโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกาญจนบุรี ณ เดือนธันวาคม 2558  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือใช้ในบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ใช้

โปรแกรม Weka ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใช้กันอย่างกว้างขวางสําหรับผู้วิจัยท่ีมีรู้ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่
ในงานวิจัยนี้จะเป็นการนําเสนอการสร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS version 21 
(SPSS, 2012: 1-15) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีเป็นท่ีรู้จักในกลุ่มนักวิจัยทางการศึกษา  และพิจารณาประสิทธิภาพของ
แบบจําลองจาก ค่าความแม่นยํา (Precision) ค่าความระลึก (Recall) ค่าถ่วงดุล (F-measure) และค่าความถูกต้องรวม 
(Accuracy)  
 

ผลการวิจัย 
 

การสร้างตัวแบบพยากรณ์โอกาสการคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีด้วย
ต้นไม้ตัดสินใจ ด้วยวิธีการตรวจสอบไขว้ กําหนดส่วนการตรวจสอบ 3 แบบ ได้แก่ 5 10 และ 15 ด้วยอัลกอริทึมท่ีปรากฏ
ในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ได้แก่ CHAID CART และ OUEST พบว่าในแต่ละวิธีได้ค่าความถูกต้องรวมในการพยากรณ์ 
เท่ากันในทุกแบบของการตรวจสอบไขว้ แต่เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบท้ัง 3 วิธี พบว่า CART ให้ค่าความถูกต้องรวมในการ
พยากรณ์สูงกว่าวิธีอ่ืน ๆ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 ดังน้ันผู้วิจัยจึงกําหนดรูปแบบการวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจด้วย
วิธี CART โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน (5-fold cross-validation) 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบร้อยละความถูกต้องโดยรวม 

 

ส่วนแบ่งข้อมูล 
อัลกอริทึม 

CHAID  CART  QUEST 
5-fold 64.79  66.24  65.41 
10-fold 64.79  66.24  65.41 
15-fold 64.79  66.24  65.41 

 
ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรท่ีใช้ในการพยากรณ์นักศึกษาท่ีคงอยู่จนสําเร็จการศึกษา ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสมจาก

สถานศึกษาเดิม คณะวิชา  เพศ และ อาชีพของผู้ปกครอง ได้กฎในการพยากรณ์ จํานวน 11 กฎ ดังน้ี 
1. ถ้าเกรดเฉลี่ยจากสถานศึกษาเดิมมากกว่า 2.53 และเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นนักศึกษาเพศชาย แล้วจะคงอยู่จนสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 40.52 
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2. ถ้าเกรดเฉลี่ยจากสถานศึกษาเดิมมากกว่า 2.53 และเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นนักศึกษาเพศหญิง แล้วจะคงอยู่จนสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 58.11 

3. ถ้าเกรดเฉล่ียจากสถานศึกษาเดิมมากกว่า 2.75 และเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หรือคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ปกครองมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานเอกชน/ลูกจ้างหน่วยงาน แล้ว
จะคงอยู่จนสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 80.65 

4. ถ้าเกรดเฉล่ียจากสถานศึกษาเดิมมากกว่า 2.75 และเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หรือคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร รับจ้าง/แม่บ้าน หรือ ค้าขาย แล้วจะคงอยู่จนสําเร็จ
การศึกษา ร้อยละ 66.90 

5. ถ้าเกรดเฉล่ียจากสถานศึกษาเดิมมากกว่า 2.75 และเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ แล้วจะคงอยู่จนสําเร็จ
การศึกษา ร้อยละ 79.02 

6. ถ้าเกรดเฉลี่ยจากสถานศึกษาเดิมมากกว่า 2.53 และไม่เกิน 2.75 และเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วจะคงอยู่จนสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 51.24 

7. ถ้าเกรดเฉลี่ยจากสถานศึกษาเดิมมากกว่า 2.53 และไม่เกิน 2.75 และเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ แล้วจะ
คงอยู่จนสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 63.77 

8. ถ้าเกรดเฉล่ียจากสถานศึกษาเดิมไม่เกิน 2.53 และเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ หรือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.10  
แลว้จะคงอยู่จนสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 36.40 

9. ถ้าเกรดเฉลี่ยจากสถานศึกษาเดิมไม่เกิน 2.53 และเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ หรือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีเกรดเฉลี่ยไม่เกิน 2.10  
แล้วจะคงอยู่จนสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 27.60 

10.  ถ้าเกรดเฉล่ียจากสถานศึกษาเดิมไม่เกิน 2.53 และเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ท่ีมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 
2.27  แล้วจะคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาร้อยละ 65.08  

11.  ถ้าเกรดเฉลี่ยจากสถานศึกษาเดิมไม่เกิน 2.53 และเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ท่ีมีเกรดเฉลี่ยไม่เกิน 2.27  
แล้วจะคงอยู่จนสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 35.29 

ตัวแบบท่ีได้ สามารถพยากรณ์ในภาพรวม (Accuracy) ได้ถูกต้องร้อยละ 66.24 พยากรณ์ผิดพลาดร้อยละ 
33.76 ด้วยความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.0107 มีความสามารถในการสืบค้นคําตอบสูงสุด (Precision) ในการพยากรณ์
นักศึกษากลุ่มสําเร็จการศึกษาได้สูงกว่ากลุ่มออกกลางคัน กล่าวคือในจํานวนนักศึกษาที่ตัวแบบพยากรณ์เป็นกลุ่มสําเร็จ
การศึกษามีความถูกต้องตามสถานภาพจริงคือสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 66.70 เม่ือพิจารณาค่าท่ีได้จากการตรวจพบ
ข้อมูล (Recall)  พบว่า ในจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่จนสําเร็จการศึกษาท้ังหมด ตัวแบบสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 
65.12 โดยมีค่าท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าท่ีสามารถสืบค้นคําตอบสูงสุดกับค่าท่ีได้จากการตรวจพบข้อมูล           
(F-measure) กรณีสําเร็จการศึกษาเป็น ร้อยละ 65.90 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของตัวแบบพยากรณ์โอกาสการคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

สถานภาพ ข้อมูลจริง (1940) 
ผลการพยากรณ์จากตัวแบบ 

ออกกลางคัน สําเร็จการศึกษา 
ออกกลางคัน 968 652 316 
สําเร็จการศึกษา 972 339 633 
ค่าความแม่นยํา (Precision) 65.79 66.70 
ค่าความระลึก (Recall) 67.36 65.12 
ค่าถ่วงดุล (F-measure) 66.56 65.90 
ค่าความถูกต้องรวม (Accuracy) 66.24 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 0.0107 
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เม่ือพิจารณาจาก Gains chart และ Index chart  ในแผนภาพที่ 1 และ แผนภาพท่ี 2 พบว่า Gains chart มี
ค่าเพ่ิมขึ้นอย่างสูงชันต่อเนื่องไปสู่ 100% ในขณะท่ี Index chart เริ่มต้นท่ี 160% ซ่ึงมีค่ามากกว่า 100% และลดลงถึง 
100%  แสดงให้เห็นว่าตัวแบบท่ีได้เป็นตัวแบบท่ีดีสามารถใช้ในการพยากรณ์หรือจําแนกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 Gains chart ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการคงอยู่จนสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 Index chart ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการคงอยู่จนสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ตัวแปรท่ีใช้ในการพยากรณ์นักศึกษาท่ีคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม คณะวิชา  เพศของนักศึกษา และ อาชีพของผู้ปกครอง ได้กฎใน
การพยากรณ์ จํานวน 11 กฎ ตัวแบบท่ีได้สามารถพยากรณ์กลุ่มในภาพรวมได้ถูกต้องร้อยละ 66.24 พยากรณ์ผิดพลาด
ร้อยละ 33.76 ด้วยความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.0107 

2. จากตัวแบบพยากรณ์โอกาสการคงอยู่จนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม เป็นตัวแปรท่ีปรากฏอยู่ในท้ัง 11 กฏท่ีใช้ในการพยากรณ์ นั่นแสดงว่า เกรด
เฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม เป็นตัวแปรท่ีมีความสําคัญในการใช้พยากรณ์สถานภาพของนักศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Murtaugh, Burns and Schuster (1999, p. 365) มะลิวัลย์ สินน้อย (2551, หน้า 163) และ ชุติมา      
ใจคลาย และกิตติมา พฤกภูษณ (2558, หน้า 267 ) ท่ีพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม เป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ต่อการออกกลางคันของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพราะความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมี
ความสําคัญอย่างย่ิง หากนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ท่ีมากเพียงพอก็จะสามารถนําความรู้ไปต่อยอดในสาขาวิชาท่ีเลือก
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ หากมีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพออาจจะทําให้ต้องใช้เวลาในการศึกษามากกว่าคนอ่ืน ๆ เม่ือ
ตามเพ่ือนไม่ทันก็อาจทําให้เกิดความท้อแท้และละทิ้งการเรียนไปได้ในท่ีสุด 

3. ตัวแปรท่ีมีความสําคัญอีก 2 ตัวแปร ในการพยากรณ์ท่ีปรากฏในตัวแบบพยากรณ์โอกาสการ ได้แก่ คณะ
วิชา และ เพศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชํานาญ ปาณาวงษ์ (2556, หน้า 47-54) ท่ีพบว่าเพศ และ คณะวิชามี
ความสัมพันธ์กับการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ชุติมา ใจคลาย และกิตติมา 
พฤกภูษณ (2558, หน้า 267 ) ท่ีพบว่า เพศ และ คณะวิชา มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา โดยพบว่านักศึกษา
เพศชายมีโอกาสออกกกลางคันมากกว่านักศึกษาเพศหญิงเพราะภาวะความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของนักศึกษาเพศชายมี
มากกว่านักศึกษาเพศหญิง ท้ังเร่ืองยาเสพติด และการคบเพ่ือน สําหรับคณะวิชานั้นพบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์มี
โอกาสการออกกลางคันน้อยกว่าคณะอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเพราะว่าคณะครุศาสตร์เป็นเพียงคณะเดียวท่ีมีการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในคณะนี้จึงมีระดับความสามารถทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 
นอกจากน้ีนักศึกษาคณะครุศาสตร์โดยส่วนใหญ่เรียนอย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจน รู้ว่ามีอาชีพรองรับหลังสําเร็จการศึกษา 
โอกาสตกงานค่อนข้างตํ่ากว่าอาชีพอ่ืน ๆ จึงศึกษาแบบมีแรงจูงใจท่ีต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต สอดคล้องกับ
ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ท่ีกล่าวว่าความต้องการความสําเร็จในชีวิต  (Self- actualization) เป็นความ
ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการท่ีจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จ  ความต้องการทําทุกอย่างเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง  

4. สําหรับอาชีพของผู้ปกครอง เป็นอีก 1 ตัวแปรท่ีอยู่ในตัวแบบพยากรณ์ท่ีได้จากการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนงค์ จิตมุ่งงาน (2548: 1-2)  ท่ีพบว่า นักศึกษาที่บิดามารดาประกอบอาชีพทําการเกษตรมีจํานวนการ
ออกกลางคันมากท่ีสุด ในขณะท่ีดวงกมล อุดมรักษาทรัพย์ (2557, หน้า 57-57) ก็พบว่าอาชีพของผู้ปกครองเป็นตัวแปร
ท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงอันตรายต่อการออกกลางคันของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส และ ชุติมา ใจ
คลาย และกิตติมา พฤกภูษณ (2558, หน้า 267 ) ท่ีพบว่าตัวแปรทํานายท่ีให้ผลเปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอดของ
นักศึกษาแตกต่างกันตัวหนึ่ง ได้แก่ อาชีพของผู้ปกครอง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพแตกต่างกันอาจมีเวลา
ในการดูแลการศึกษาของบุตรหลานตนเองต่างกัน เม่ือนักศึกษามีปัญหาจึงไม่มีเวลาในการให้คําปรึกษาส่งผลให้นักศึกษา
ตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาผิดพลาดไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ดังท่ีตั้งใจไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม เป็นตัวแปรท่ีสําคัญในการพยากรณ์โอกาสการ
คงอยู่จนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดังนั้นการจัดให้มีกิจกรรมปรับพ้ืนฐานก่อนเข้า
ศึกษาในชั้นปีท่ี 1 จึงเป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพ่ือเพ่ิมอัตราการคงอยู่จนสําเร็จ
การศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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2. ควรมีการทําวิจัยในทํานองเดียวกันโดยใช้สถิติท่ีใช้ในการพยากรณ์ แบบอ่ืน ๆ เช่น การวิเคราะห์จําแนก
ประเภท (Discriminant analysis) หรือ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic regression analysis) เพ่ือ
เปรียบเทียบกับผลการสร้างตัวแบบโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และได้รับความร่วมมือจากสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นอย่างดีในการให้ความอนุเคราะห์อํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาท่ีใช้ในการวิจัย 
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การพัฒนาบทเรียนผ่านเครอืข่ายโดยใชร้ปูแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู้เปน็กลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
The Development of Web Based Instruction on Cooperative Learnig Using 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันตามเกณฑ์ 80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกลุ่มเร่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน กับการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 2 ห้องเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 60 คน กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่าน
เครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม กลุ่มท่ีสองเป็นควบคุม
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนปกติโดยใช้วิธีเลือกแบบสุ่มสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยวิธีจับฉลาก 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 3) แผนการสอนวิชาการงานอาชีพ 1 โดยใช้การเรียนแบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5) แบบสังเกตความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1)  บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
กลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดีมาก ( =4.54) ด้าน
เทคโนโลยีมัลติมีเดียในระดับดีมาก ( =4.53) และมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 =84.25/82.22 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สูงกว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชพี 1 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: บทเรียนผ่านเครือข่าย, วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research  were to 1) develop the network computer-based instruction 
with the group investigation learning method in a career and technology 1 for Mattayomsuksa 1 in the 
Information Technology in daily life by the criteria of 80/80, 2) compare the learning achievement of 
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Mattayomsuksa 1 students who learned by the network computer-based instruction with the group 
investigation learning method in a career and technology in the information technology in daily life  
and ordinary learning method, and 3) to study the satisfaction of Mattayomsuksa 1 students after the 
learning of the network computer-based instruction with the group investigation learning method in a 
career and technology in the information yechnology in daily life. 

The sample group of this research consisted of 2 classrooms of Mattayomsuksa 1 students in 
the 1 semester of 2016 of Muangchaliang School Sukhothai for 60 students. The first group was the 
experimental group who learned by the network computer-based instruction with the group 
investigation learning method in a career and technology in the information technology in daily life 
and the other group was the controlled group who learned by the ordinary learning method. The 
group sample was by cluster sampling. The instruments for this research consisted of 1 ) the network 
computer-based instruction with the group investigation learning method, 2) the leaning assessment, 
3 ) lesson plans, 4) achievement test, and 5) satisfaction observing. 

It was found that: 
1)  The  network computer-based instruction with the group investigation learning method in 

a career and technology 1 for Mattayomsuksa 1 in the information technology with the quality by the 
context was at a high level (x=4.54) by the multi media technology was at a high level (x =4.53)  by 
the performance E1/E2 was 84.25/82.22. 

2 )   The Mattayomsuksa 1  students’ achievement who learned by the network computer-
based instruction with the group investigation learning method in a career and technology 1  was 
higher than the way of ordinary learning significantly at 0.01. 

3 )   The satisfaction of Mattayomsuksa 1  students through the learning by the network 
computer-based instruction with the group investigation learning method in a career and technology 
1 was at a high level which was higher than hypothesized  
Keywords: Web-Based Instruction, Group Investigation 
 

บทนํา 
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ซ่ึงจะสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติสามารถจัดการความรู้และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เต็มศักยภาพเน้น
ด้านการเรียนรู้คู่คุณธรรม การจัดการเรียนรู้สิ่งท่ีขาดไม่ได้ในทุกๆรายวิชาคือ สื่อการสอน ซ่ึงสื่อการสอนมีหลายประเภท
แต่ละประเภทจะมีลักษณะท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียน  สื่อการสอนควรเป็นสื่อทางปัญญาหรือเทคโนโลยีทาง
ปัญญา ท่ีส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพซ่ึงไม่ใช่แค่มุมมองของสื่อ (Media) เท่านั้น 
แต่จะต้องพิจารณาถึงหลักทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีการ (Method) ท่ีจะนํามาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบส่ือเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดจนกระบวนการการู้คิดของมนุษย์ต่อไป  (สุมาลี  ชัยเจริญ.  2554 : 47) การนําคอมพิวเตอร์
เข้ามาเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ โดยอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม หรืออยู่ใน
รูปแบบของสื่อลักษณะต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนนั้นเห็นภาพได้อย่างชัดเจนสามารถทําความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ัง
เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ และอินเทอร์เน็ตก็ยังเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 
โดยเฉพาะบทเรียนผ่านเครือข่าย (e-Learning) ท่ีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหนึ่งท่ีแพร่หลายในการนํามาจัดการ
เรียนรู้เป็นการถ่ายทอดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและประเมินผล ผ่านตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอด (จินตวีร์  
คล้ายสังข์.  2556 : 1) การจัดการเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation ) ถือเป็นการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง เป็นการสร้างปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกหรือต้องการแสวงหาความรู้ และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนค้นพบความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ความเข้าใจโดย
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อาศัยกลุ่ม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางสังคม ช่วยกระตุ้นความสนใจและความอยากรู้ให้นักเรียน (ทิศนา  แขมมณีและคณะ.  
2553 : 35) ลักษณะสําคัญของการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มว่าเป็นรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือภายในกลุ่ม 
ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสนใจในหัวข้อการเรียนเดียวกัน สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต้องร่วมมือกัน  ในการวางแผน
กําหนดทิศทางของโครงการท่ีจะศึกษาและวางแผนวิธีการแก้ปัญหา ซ่ึงสิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการทํางานกลุ่มคือ การกําหนด
บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกแต่ละคน การกําหนดแหล่งข้อมูล การกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการนําเสนอ
ผลงาน (สุลัดดา ลอยฟ้า. 2536 : 16)   
 จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา การงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21201 โรงเรียนเมืองเชลียง อําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย  เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงในเนื้อหาของรายวิชาเป็นใน
ลักษณะของทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบการบรรยายลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนจะ
จัดในลักษณะเป็นกลุ่มซ่ึงผลจากการสังเกตในระยะท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่านักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมการทํางานเป็น
กลุ่มไม่สามารถจัดการกระบวนการกลุ่มได้ขาดความรับผิดชอบไม่รู้หน้าท่ีของตนเองขาดทักษะการศึกษาค้นคว้า และ
บรรยากาศในห้องเรียนไม่ได้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน ด้วยสาเหตุนี้จึงทําให้การเรียนการสอนไม่
ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควรจึงส่งผลทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับท่ีต่ํา ผู้วิจัยจึงต้องการการพัฒนาบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจําวัน โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวันกับการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 
 

วีธีดําเนนิการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
 1. บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
กลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวันท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายท่ีใช้การเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 
สูงกว่าการสอนแบบปกติ  
 3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันโดยมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
กลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน 
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 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 
 3. แผนการสอนวิชาการงานอาชีพ 1 โดยใช้การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
 5. แบบสังเกตความพึงพอใจ 6 ด้าน คือ ด้านการออกแบบหน้าบทเรียนผ่านเครือข่าย ด้านการใช้ตัวอักษรและ
ภาษา ด้านการใช้ภาพ ด้านเนื้อหาของบทเรียนผ่านเครือข่าย ด้านการนําเสนอบทเรียนผ่านเครือข่าย และด้านการ
เชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูล จํานวน 18 ข้อ 
 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัยท่ีเรียนวิชา การงาน
อาชีพ 1 จํานวน 4 ห้อง  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 120 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรายวิชาการงาน
อาชีพ 1  โรงเรียนเมืองเชลียง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จากนั้นทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยวิธีจับฉลากให้กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุม 
 กลุ่มทดลอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  เป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม จํานวน 30 คน ประกอบด้วยนักเรียนท่ี
มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ง 12 คน นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 12 คน และนักเรียนท่ีมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอ่อน 6 คน 
 กลุ่มควบคุม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 เป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบปกติ จํานวน 30 คน
ประกอบด้วยนักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ง 12 คน นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 
12 คน และนักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอ่อน 6 คน 
 ระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการทดลอง คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 เนื้อหาของบทเรียนผ่านเครือข่าย  ประกอบด้วยเร่ืองดังต่อไปนี้ 1)  ความหมายองค์ประกอบและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2)  ลักษณะสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3)  ความหมายรูปแบบ
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 4)  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และกระบวนการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ 
 แบบแผนการวิจัย 
       การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ออกแบบการวิจัยแบบ  Pretest-
Posttest Control Group Design (2 กลุ่ม วัดผลก่อน-หลังการทดลอง) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจัย 
 

กลุ่ม วัดก่อน สิ่งทดลอง วัดหลัง 
ER T1 X1 T2 
CR T1 X2 T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 E แทน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง 
 C แทน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มควบคุม  
 X1 แทน การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 X2 แทน การเรียนด้วยการเรียนปกติ 
 T1 แทน แบบทดสอบก่อนเรียน 
 T2 แทน แบบทดสอบหลังเรียน 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กลุ่มทดลอง 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  เป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายท่ีเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม จํานวน 30 คน 
 -  ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ 1 เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบนบทเรียนผ่านเครือข่าย  
 -  ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง และอธิบายขั้นตอนวิธีการเรียนบนบทเรียน
ผ่านเครือข่ายและอธิบายวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจ นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นเนื้อหา
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มท้ัง 6 ขั้นตามแนวการสอนของ Sharan 
ประกอบด้วยข้ันท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นท่ี 2 ขั้นวางแผน ขั้นท่ี 3 ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นท่ี 4 ขั้นวิเคราะห์ และสรุปผล 
ขั้นท่ี 5 ขั้นเสนอข้อมูล ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินผลบนบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยเหลือร่วมมือกัน
ทํางานและเมื่อศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วจะมีการทดสอบย่อย โดยผู้เรียนแต่ละคนจะทําแบบทดสอบด้วยตนเอง ไม่มีการ
ช่วยเหลือกันเหมือนตอนศึกษาเนื้อหา 
 -  ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 คาบ จํานวน 8  ชั่วโมงให้นักเรียนเรียนให้ครบหน่วย
การเรียนรู้ท่ีได้ระบุไว้ 
 -  ทําการทดสอบหลังเรียน (Post–test)  แบบออนไลน์บนบทเรียนผ่านเครือข่ายเป็นข้อสอบแบบเดียวกันกับ
ก่อนเรียนซ่ึงทําการสลับข้อโดยไม่รวมเวลาท่ีศึกษาบทเรียนจากบทเรียนผ่านเครือข่ายท่ีใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกลุ่ม 
 -  เม่ือนักเรียนเรียนครบตามหน่วยการเรียนรู้และทําการทดสอบหลังเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนประเมินความพึง
พอใจใช้แบบสังเกตความพึงพอใจ นําผลท่ีได้ 
 -  นําข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบสังเกตความพึงพอใจไปเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติในลําดับต่อไป 
 กลุ่มควบคุม 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 เป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบปกติ จํานวน 30 คน  
 -  ก่อนทําการทดลองให้นักเรียนทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 -  ใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ โดยจะเรียนเรื่องเดียวกันกับกลุ่มทดลอง 
 -  เม่ือศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วจะมีการทดสอบย่อย  
 -  ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 คาบ จํานวน 8  ชั่วโมงให้นักเรียนเรียนให้ครบหน่วย
การเรียนรู้ท่ีได้ระบุไว้ 
 -  ทําการทดสอบหลังเรียน (Post–test)  เป็นข้อสอบแบบเดียวกันกับก่อนเรียนซ่ึงทําการสลับข้อ 
 -  นําข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในลําดับต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การหาคุณภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายและคุณภาพแผนการจดัการการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม ด้วยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2555 : 
245) 

2. การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มและคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกลุ่มโดยใช้สูตร E1 : E2 ซ่ึง E1 เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (ชัย
ยงค์  พรหมวงศ์. 2556 : 7-19) 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุท่ีเป็นอิสระจากกันคํานวณ
ได้จากสูตร t-test Independent Sample แบบความแปรปรวนรวม (Pool Variance)  (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2555 : 
269) 
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 4. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้สูตร (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2555 : 245) 
 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
กับหลังเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันเปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบปกติ โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัด
สุโขทัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ นํามาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 

 

รายการประเมิน  S ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหาและการนําเสนอ 4.48 3.39 ด ี
2. ด้านการออกแบบการสอนและการปฏิสัมพันธ์ 4.56 0.53 ดีมาก 
3. ด้านโครงสร้างของบทเรียนและการจัดการบทเรียน 4.65 0.52 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.46 ดีมาก 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลคุณภาพด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียของบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 
 

รายการประเมิน  S ระดับคุณภาพ 
1.  ด้านการออกแบบและการนําเสนอ 4.54 0.46 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบการสอนและการปฏิสัมพันธ์ 4.59 0.45 ดีมาก 
3. ด้านโครงสร้างของบทเรียนและการจัดการบทเรียน 4.48 0.45 ด ี

เฉลี่ยรวม 4.53 0.44 ดีมาก 
  
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
กลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 

 

รายการ 
เกณฑ ์80/80 

ผลที่ได้ 
E1 E2 

บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน ตามเกณฑ์ 80/80   

84.25 82.22 สูงกว่าเกณฑ์ 

  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 84.25 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.22 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ (E1/ E2) ไม่น้อยกว่า 80/80 
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ภาพท่ี 1 แสดงหน้าจอหลักของบทเรียนและกิจกรรมในบทเรียน 
 
ตารางท่ี 5  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดย
ใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน กับสอนแบบปกติ   

 

วิธีการสอน n  S.D. t Sig 
บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 

30 23.53 2.330 
7.60** .000 

การสอนแบบปกติ 30 19.30 1.968 
**ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 
 
 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ท่ีใช้บทเรียนผ่าน
เครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
กลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 
 

รายการประเมิน  S ระดับคุณภาพ 
1. ด้านการออกแบบหน้าบทเรียนผ่านเครือข่าย 4.52 0.52 มากท่ีสุด 
2. ด้านการใช้ตัวอักษรและภาษา 4.51 0.54 มากท่ีสุด 
3. ด้านการใช้ภาพ 4.52 0.60 มากท่ีสุด 
4. ด้านเนื้อหาของบทเรียนผ่านเครือข่าย 4.44 0.57 มาก 
5. ด้านการนําเสนอบทเรียนผ่านเครือข่าย 4.53 0.52 มากท่ีสุด 
6. ด้านการเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูล 4.58 0.49 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม  4.52 0.54 มากท่ีสุด 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการสอนรายวิชาทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่าย
โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน สรุปผลได้ดังน้ี 

1. บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
กลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 84.25/82.22 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 เร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน  แสดงให้เห็นว่าสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน  พบว่า มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
ของนักเรียน (E1) เท่ากับ 84.25 และมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (E2) 
เท่ากับ 82.22 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังสองกลุ่ม พบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบปกติ และใน
การศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจําวันพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากต่อบทเรียนผ่านเครือข่าย ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
กลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ในส่วนของเนื้อหา 
ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติบทบทเรียนผ่านเครือข่าย มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ในห้องเรียนเป็นอย่างดีเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึนก่อนนําไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงมีประสิทธิภาพ 84.25/82.22 ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของประหยัด  สืบ
เมืองซ้าย (2556 : บทคัดย่อ) ผลของบทเรียนบนเว็บท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มท่ีมี
ต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.81/81.09 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 และงานวิจัยของ วาสนา  สอดศรี (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาผลของบทเรียนบนเว็บวิชา
ฟิสิกส์ท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มท่ีมีต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.55/83.94 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีใช้บทเรียนผ่าน
เครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน กับนักเรียนท่ีจัดการ
สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน สูงกว่านักเรียนท่ีสอนด้วยวิธีปกติ  อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ  

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 489 |



    
 

0.01  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของเณศ์รัญญกาณฐ์ ปามุทาชาววาปี (2557 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ประกอบสื่อการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เรื่อง เมืองตักสิลานคร เพ่ือ
ส่งเสริมจิตสํานึกอนุรักษ์บ้านเกิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับการเรียนแบบปกติ นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ประกอบสื่อการ์ตูน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมเฉล่ียอยู่ท่ี 4.52 ซ่ึงอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” ท้ังนี้เพราะว่าเป็นบทเรียนท่ีทันสมัยสามารถเข้าเรียนได้ทุกท่ี
รับทราบผลคะแนนของตนเองได้ทันที  สีสันสวยงาม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล  ถิ่นคําบง (2555 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาผลของบทเรียนบทเรียนบทเว็บท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการสืบสวนสอบสอนเป็นกลุ่ม ท่ีมีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
เป็นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนบนเว็บท่ีใช้วิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิคการสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มในระดับ “มากท่ีสุด”  และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิกร  หล้าน้อย (2559 : 
บทคัดย่อ) ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ตามหลักการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่มีความ
พึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ มีค่าเท่ากับ 4.56 โดยรวมอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” 
 จากผลการวิจัยท้ังหมดท่ีกล่าวมา  สรุปได้ว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน  ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและเพื่อการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพในอนาคตท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างไร้ขีดจํากัด  ซ่ึงจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ทบทวนความรู้เดิมและเป็นการเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้หลากหลายควบคู่กับการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ก่อนนําบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดทุกข้ันตอน เพ่ือทําความเข้าใจ และเตรียมความ
พร้อมท้ังด้านกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อต่างๆท่ีใช้ในกิจกรรม 
 2. ผู้สอนควรศึกษาและจัดเตรียมทรัพยากรทางการศึกษาให้พร้อม เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต บทเรียนผ่านเครือข่าย เป็นต้น เพ่ือให้การศึกษาดําเนินไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 3. ความสามารถของการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายข้ึนอยู่กับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนด้วย ดังนั้น
การเรียนการสอนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายได้ดีนั้นจะต้องใช้นักเรียนท่ีมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับท่ีไม่เป็น
ปัญหาต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย 
 4. เวลาท่ีใช้ในการทํากิจกรรม ครูผู้สอนอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมตามระดับความสามารถของนักเรียน
และระยะเวลาของกิจกรรม แต่ไม่ควรมากเกินไปอาจจะทําให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ออกแบบให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกหน่วยเพ่ือท่ีนักเรียนสามารถเลือกเรียนเพ่ิมเติมหรือทบทวน
ความรู้ได้ 
 2. ควรสร้างบทเรียนผ่านเครือข่าย ท่ีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบและเทคนิคอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนา
บทเรียนผ่านเครือข่ายเพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือให้ได้บทเรียนผ่านเครือข่ายท่ีมีรูปแบบและเทคนิคท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน 
 3. พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายให้ใช้งานได้ทุกระดับรายวิชา 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมจัดการเรียนรู้ เร่ือง“ต้นกล้าจราจร” 
โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์ 2) เพ่ือศึกษาทักษะทางสังคมก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้“ต้นกล้าจราจร” 
โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์ ในระดับชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย)  กลุ่ม
ตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) ภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา 2560 จํานวน 56 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง“ต้นกล้าจราจร” และแบบวัด
ทักษะทางสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1) ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์ ส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 76.40  
 2) หลังจากใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง“ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์มีทักษะทางสังคม
สูงกว่าก่อนทํากิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
คําสําคัญ: กระบวนการจําลองสถานการณ์, ทักษะทางสังคม  
 

ABSTRACT 
 

 The research objectives were 1) to study the effects of “Tonkla Jarajon”activities through 
simulation, 2) to study social skills between the effects of “ Tonkla Jarajon” activities through 
simulation during before and after their learning. The sample group involved 56 kindergarteners of the 
Demonstration of Phuket Rajabhat University (Kindergarten). The research instruments were “Tonkla 
Jarajon” activities and social skills test. The data were collected and statistically analyzed using mean 
(M), percentage, standard deviation (S.D.) and dependent t-test. 
 The research findings were as follows;  
 1) Effects of  “Tonkla Jarajon” activities through simulation affected the social skills was 
76.40 % 
 2) After learning through simulation related activities, the sample group progressively 
developed higher social skills with statistical significance (p=.01).  
Keywords: Simulation, Social Skills 
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บทนํา 
 
 พัฒนาการทางสังคมในระดับปฐมวัย (Social Development) เป็นการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน มีทักษะในการปรับตัวอยู่ในสังคม รวมท้ังความสามารถในการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจําวัน ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ความตระหนักรู้ทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการ
ทางด้านสังคม ซ่ึงเป็นการพัฒนาความเข้าใจข้ันพ้ืนฐานด้านความรู้สึก ความต้องการ และความปรารถนา ความคาดหวัง
และเป็นทัศนคติท่ีบริสุทธ์ิ ในการมองความเป็นมนุษย์ การแบ่งปันความคิด ความคาดหวัง ความต้องการ โดยผ่าน
กิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกระบวนการคิด อันจะนําไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย นั่นคือ การสร้างความ
เข้าใจในตนเอง และการยอมรับตนเอง ตลอดจนการยอมรับและเข้าใจ ความคิด ความต้องการ และลักษณะต่างๆของ
บุคคลอื่น เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตและทํางานร่วมกับเพ่ือนในสังคมได้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
(2560: 26) ได้กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านพัฒนาการทางสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังน้ี การมี
ทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็น
ไทย และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงครอบคลุมทางด้านการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การมีวินัยใน
ตนเอง การประหยัดและพอเพียง การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความ
เป็นไทย การยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน และการปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ   ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การทํางานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพฤติกรรมความตระหนักรู้ทางสังคม ด้วยการให้
ประสบการณ์ทางสังคมท่ีเหมาะสม เนื่องจากบุคคลจะมีความตระหนักรู้ทางสังคมได้ต้องเกิดจากความเข้าใจ รับรู้ทาง
สังคม และสิ่งต่างๆ รอบตัว อันก่อให้เกิดความคิดรวบยอดทางสังคมที่นําไปสู่ความตระหนักรู้ทางสังคมความตระหนักรู้
ทางสังคมจะมุ่งเน้นการทําความเข้าใจคนในสังคม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ บุคคลท่ีมีความตระหนักรู้ทางสังคม
จะมีความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน สามารถจัดการกับปัญหา
ท่ีเกิดจากสังคม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติ ในทาง
ตรงข้าม บุคคลท่ีมีความบกพร่องในด้านความตระหนักรู้ทางสังคม พฤติกรรมอาจไม่แตกต่างจากบุคคลท่ัวๆ ไป แต่จะ
ขาดทักษะการเข้าใจทางสังคม ทักษะความรู้สึกไวต่อสังคม และทักษะการสื่อสาร ทําให้ขาดการไตร่ตรองพิจารณา
รอบคอบก่อนแสดงพฤติกรรม รวมท้ังไม่สามารถเข้าใจปฏิกิริยาการแสดงออกหรือพฤติกรรมของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีความต้ังใจท่ีดีในการแสดงออกทางพฤติกรรมน้ันๆ นอกจากนี้ บุคคลท่ีไม่สามารถรับรู้หรือขาดความ
ตระหนักรู้ทางสังคม จะไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ขาดทักษะและไหวพริบ (Tact) ในการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน ซ่ึงแตกต่างจากบุคคลที่มีความตระหนักรู้ทางสังคมท่ีมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่าง
เหมาะสม ในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคม และบุคคลท่ีขาดความตระหนักรู้ทางสังคมจะกระทําสิ่งต่างๆ โดยขาดการ
ย้ังคิดอันเป็นผลให้เกิดปัญหาในสังคมตามมาอีกมากมาย (นิติธร ปิลวาสน์, ม.ป.ป.: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

ดังนั้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์มีความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาการทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย เพราะ
ลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์อยู่บนพ้ืนฐานตามแนวคิดว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ โดย
อาศัยสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของคน โดยสร้างองค์ความรู้ ได้จากประสบการณ์ตรง เด็ก
ได้มีโอกาสปฏิบัติโดยวิธีการท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังเป็นการฝึกเด็กให้ได้คิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียนด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การสนทนา การอภิปราย การเล่านิทาน การสาธิต การใช้
คําถาม การทดลอง ปฏิบัติการ ศึกษานอกสถานท่ี การเล่านิทาน บทบาทสมมติ การร้องเพลง เล่นเกม ท่องคําคล้องจอง 
ฯลฯ เนื่องจากวิธีการดังกล่าว เด็กได้มีโอกาสคิด ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ในสังคมและ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการจําลองสถานการณ์ ซ่ึงจะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็ก
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างมีจุดหมาย ฝึกให้เด็กคิด แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ฝึกการเข้าสังคม และฝึกการใช้ภาษา 
ผ่านการปฏิบัตดิ้วยตนเอง โดยใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
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 ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะช่วยพัฒนานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
(ฝ่ายปฐมวัย) เป็นนักเรียนชาย 33 คน  นักเรียนหญิง 23  คน ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  “ต้นกล้าจราจร”         
โดยศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ “ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ี
ทําให้มีทักษะทางสังคมของนักเรียนดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

1. เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการจําลองสถานการณ์ในกิจกรรม “ต้นกล้าจราจร” ใน
ระดับชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) 

2. เพ่ือศึกษาทักษะทางสังคมก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้“ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลอง
สถานการณ์ ในระดับชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัย  ดังน้ี 
 1.  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

    1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ แนวทาง            
การจัดประสบการณ์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพ่ือกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง  
“ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์  
     1.2  ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมทักษะทางสังคม โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์ ในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) 
 2. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     2.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4 – 5 ปี ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย)  
     2.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4 – 5 ปี ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
(ฝ่ายปฐมวัย) ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 เป็นนักเรียนชาย 33 คน  นักเรียนหญิง 23  คน รวมท้ังสิ้น 56 คน 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                3.1  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์  
           1)  ศึกษาแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง ปลอดภัยไว้ก่อน ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย)            
           2)  กําหนดแผนการกิจกรรมการเรียนรู้ “ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์          
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) ซ่ึงมีองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ชื่อ
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อ บทบาทของครู บทบาทของเด็ก การวัดและประเมินผล ภาพ
ประกอบการทํากิจกรรม จํานวน 24 แผน 
           3)  ผู้วิจัยได้ดําเนินการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ “ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลอง
สถานการณ์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (ลงภาคสนาม) ตามข้ันตอน  จากตารางท่ี 1 ดังน้ี  
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ตารางท่ี 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ต้นกล้าจราจร” 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา วัตถุประสงค์ ชื่อกิจกรรม 
ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม 

พร้อมภาพประกอบ 
02/08/2560 13:00 

– 
14:00 

เพ่ือให้เด็ก
ยอมรับและ
สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ 

ล้อมวงฟังพ่ีเล่า  
นิทานประกอบ
เพลง “จราจร
จ้า ตอนท่ี 1” 

1.  เตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยการร้องเพลง  
เพลงข้ามถนน 

จะข้ามถนน  ต้องข้ามตรงทางม้าลาย  
สัญญาณไฟเขียว เราหยุดให้รถผ่านไป  
เราจะได้ข้าม เม่ือเปิดไฟแดงสัญญาณ 

 
2.  เริ่มเล่านิทานประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ป้ายจราจรที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน  

 
3.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ป้าย
จราจร ในระหว่างการทํากิจกรรมเล่านิทาน 

 
04/08/2560 13:00 

– 
14:00 

เพ่ือให้เด็ก
ยอมรับและ
สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ 

ล้อมวงฟังพ่ีเล่า  
นิทานประกอบ
เพลง “จราจร
จ้า ตอนท่ี 2” 

4.  เตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยการร้องเพลง  
เพลงข้ามถนน 

จะข้ามถนน  ต้องข้ามตรงทางม้าลาย  
สัญญาณไฟเขียว เราหยุดให้รถผ่านไป  
เราจะได้ข้าม เม่ือเปิดไฟแดงสัญญาณ 
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วัน/เดือน/ปี เวลา วัตถุประสงค์ ชื่อกิจกรรม 
ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม 

พร้อมภาพประกอบ 

     

5.  เริ่มเล่านิทานประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ือง
ป้ายจราจรที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน 

 

 
6.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ ป้าย
จราจร ในระหว่างการทํากิจกรรมเล่านิทาน 

 
 

07/07/2560 09:15 
– 

10:15 

เพ่ือให้เด็ก
ยอมรับและ
สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ 

ล้อมวงฟังพ่ีเล่า  
นิทานประกอบ
เพลง “จราจร
จ้า ตอนท่ี 3” 

 

7.  เตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยการร้องเพลง  
เพลงข้ามถนน 

จะข้ามถนน    ต้องข้ามตรงทางม้าลาย  
สัญญาณไฟเขียว เราหยุดให้รถผ่านไป  
เราจะได้ข้าม เม่ือเปิดไฟแดงสัญญาณ  
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วัน/เดือน/ปี เวลา วัตถุประสงค์ ชื่อกิจกรรม 
ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม 

พร้อมภาพประกอบ 
 
 
 

 

 
8.  เริ่มเล่านิทานประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ป้ายจราจรที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน 

 

 
9.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ ป้าย
จราจร ในระหว่างการทํากิจกรรมเล่านิทาน 
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วัน/เดือน/ปี เวลา วัตถุประสงค์ ชื่อกิจกรรม 
ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม 

พร้อมภาพประกอบ 
10/08/2560 13:00 

– 
14:00 

เ พ่ื อ ใ ห้ เ ด็ ก
ป ฏิ บั ติ
ส ถ า น ก า รณ์
จํ า ล อ ง ต า ม
ข้อตกลง 

ภาคสนามคร้ัง
ท่ี 1 

 
10. จําลองสถานการณ์ จากถนนท้องจริงในขนาน
พ้ืนท่ี 12*12 เมตร โดยการจัดป้ายจราจรและ
สัญลักษณ์จราจรจําลอง 

 
11. ตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับข่ีท่ีจะลงก่อน
สนามปฏิบัติการจริง 
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วัน/เดือน/ปี เวลา วัตถุประสงค์ ชื่อกิจกรรม 
ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม 

พร้อมภาพประกอบ 

 
12. ตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับข่ีท่ีจะลงก่อน
สนามปฏิบัติการจริง 

 

 
13. ลงสมานปฏิบัติการณ์จริง โดยมีการทดสอบแบบ
รายบุคคล 
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วัน/เดือน/ปี เวลา วัตถุประสงค์ ชื่อกิจกรรม 
ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม 

พร้อมภาพประกอบ 
11/08/2560 13:00 

– 
14:00 

เ พ่ื อ ใ ห้ เ ด็ ก
ป ฏิ บั ติ
ส ถ า น ก า รณ์
จํ า ล อ ง ต า ม
ข้อตกลง 

ภาคสนามคร้ัง
ท่ี 2 

 
14.  เตรียมความพร้อมของผู้ขับข่ีท่ีจะลงก่อนสนาม
ปฏิบัติการจริง 

 
15.  ลงสนามปฏิบัติการจริง โดยมีการทดสอบแบบ
รายบุคคล 
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วัน/เดือน/ปี เวลา วัตถุประสงค์ ชื่อกิจกรรม 
ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม 

พร้อมภาพประกอบ 

 
16. ลงสนามปฏิบัติการจริง โดยมีการทดสอบแบบ
รายบุคคล โดยเพ่ิมป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจร
จําลองการลงปฏิบัติภาคสนามคร้ังท่ี 1 
 

 
17. ลงสนามปฏิบัติการจริง โดยมีการทดสอบแบบ
รายกลุ่ม 

   
     3.2  แบบวัดทักษะทางสังคม โดยแสดงถึงพฤติกรรมทางสังคมที่นักเรียนแสดงออกมา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ คือ 3 2 และ1 จํานวน 2 ฉบับ 
           นําเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างและนําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
นํามาปรับปรุง 
 4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบวัดทักษะทางสังคมและสังเกตการปฏิบัติ
จริง (ลงภาคสนาม) ในการกิจกรรมการเรียนรู้ “ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์ฉบับเดิม แล้วบันทึก
ผลเป็นคะแนนหลังเรียน  
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล 

     ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนสรุปผล โดยใช้สถิติดังน้ี  คือ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  
ค่าร้อยละ (Percent) และ t-test dependent 
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ผลการวิจัย 
 
 1.  ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง“ต้นกล้าจราจร”โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์ ส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 76.40 
 2.  หลังจากใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง“ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์มีทักษะทางสังคม
สูงกว่าก่อนทํากิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง“ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์ ส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 76.40 ถือว่าอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) ซ่ึงเป็นกระบวนการของการจําลองสถานการณ์ท่ีให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ทําให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในสังคมท่ีเกิดในขณะปัจจุบันได้ สอดคล้องกับสุดา ครุฑะ
เสน (2556: บทคัดย่อ) ผลของการใช้สถานการณ์จําลองท่ีมีต่อความสามารถในการคิดย้อนกลับตามทฤษฎีของเพียเจท์
ของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิด
ย้อนกลับตามทฤษฏีของเพียเจท์ โดยรวมและรายด้านได้แก่ด้านการคิดย้อนเชิงอนุรักษ์ เชิงเปรียบเทียบ เชิงพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ และเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 ก่อนและหลังการทํากิจกรรมสถานการณ์จาํลองแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยความสามารถในการคิดย้อนกลับตามทฤษฏีของเพียเจท์ทุกด้านของเด็กปฐมวัยชั้นปี
ท่ี 3 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และความสามารถในการคิดย้อนกลับตามทฤษฏีของเพียเจท์โดยรวมและราย
ด้าน ได้แก่ การคิดย้อนกลับเชิงอนุรักษ์  เชิงเปรียบเทียบ เชิงพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ และเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 
3 ระหว่างเพศชายและเพศหญิง  หลังการทํากิจกรรมสถานการณ์จําลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 เพศหญิงมีความสามารถในการคิดย้อนกลับตามทฤษฏีของเพียเจท์ทุกด้านสูงกว่าเพศชาย ดังท่ี 
ทิศนา แขมมณี (2553: 370) กล่าวว่า วิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองเป็นกระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยให้ผู้เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมีบทบาท ข้อมูล และกติกาการ
เล่น ท่ีสะท้อนความเป็นจริงและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่ในสถานการณ์นั้น โดยใช้ข้อมูลท่ีมีสภาพคล้ายกับข้อมูลใน
ความเป็นจริง ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ซ่ึงการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณ์จริง 
 2. มีทักษะทางสังคมหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง“ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการจําลองสถานการณ์สูง
กว่าก่อนทํากิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กล่าวคือทักษะทางสังคมของเด็กสามารถเกิดข้ึนได้จากการมี
แบบอย่าง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้เด็กสังเกตพฤติกรรมการกระทําจากการปฏิบัติ สอดคล้องกับ
อรกช  อุดมสาลี (2555: บทคัดย่อ) ท่ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการใช้
สถานการณ์จําลอง พบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จําลองมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหา
โดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และพฤติกรรมรายด้าน ได้แก่  พฤติกรรม
การแก้ไขปัญหาตัวเองท่ีเก่ียวข้องกับผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยหลังการ
ทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และสุจิตรา สิทธิไทย (2555: บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า 
เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จําลองแต่ละสัปดาห์ มีค่าเฉล่ียของการแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบสูง
กว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จําลอง และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างการ
จัดกิจกรรมสถานการณ์จําลองสูงข้ึน และส่วนการจัดกิจกรรมสถานการณ์จําลองของ อริสา โสคําภา (2551: บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จําลอง ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จําลองก่อนและหลัง
การทดลอง มีคะแนนพฤติกรรมทางสังคม โดยรวมเท่ากับ 3.09 และ 0.75 คะแนนด้านความร่วมมือ เฉลี่ยเท่ากับ 1.30 
และ 0.52 คะแนนด้านการช่วยเหลือเฉล่ียเท่ากับ 0.66 และ 0.41 คะแนนด้านการแบ่งปัน เฉลี่ยเท่ากับ 1.12 และ 0.25 
ตามลําดับ  2) เด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการใช้สถานการณ์จําลองมีพฤติกรรมทางสังคมราย
ด้าน มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P < .01 โดยด้านความร่วมมือ ด้านการแบ่งปันมีค่าเฉลี่ยสูง

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 502 |



เท่ากับ 3.80 3.48 และ 3.71 แสดงว่า การจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จําลองส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคม สูงข้ึนอย่างชัดเจน ดังท่ี สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550: 91) พัฒนาการทางสังคมคือ
ความสามารถของเด็กในการช่วยเหลือตนเองและสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือน ปรับตัวในการเล่นหรืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ทําหน้าท่ีตามเวลา มีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
  

ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมสถานการณ์จําลองท่ีพัฒนาพฤติกรรมด้านการแก้ปัญหาเนื่องจากผู้วิจัยพบว่า
จากการจัดกิจกรรมสถานการณ์จําลองเด็กเร่ิมรู้จักวิธีแก้ปัญหาและกล้าแสดงออก ซ่ึงสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ี        
พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย 

2. ผลการศึกษาการใช้สถานการณ์จําลองครั้งนี้พบว่าควรศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของความรับผิดชอบใน
เด็กปฐมวัยเพ่ิมเติมโดยใช้กิจกรรมกระบวนกลุ่มหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยระดับต่อไป 
 ควรมีการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จําลองไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยทุกระดับชั้น เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมแห่งการเรียนรู้ทางสังคมของเด็กให้มีความต่อเนื่องนําไปสู่การพัฒนาการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 5  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 42 คน ซ่ึงได้มาซ่ึงได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย( Simple random sampling ) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพในระดับ 
86.10/80.56  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาหน้าท่ีเมืองชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความเชื่อม่ัน 0.78 และแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจท่ีมีความเชื่อม่ัน 0.87 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
ทีแบบไม่เป็นอิสระ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 86.10/80.56 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอยู่ใน

ระดับดีมาก 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1 ) develop a computer multimedia instruction with 
the set criterion 80/ 80, 2)  compare the learning achievement pretest-posttest marks, and 3)  study 
satisfaction towards a computer multimedia instruction on Good Citizenship in a Democratic Way for 
Prathom 3 in Photharam network 5 under Ratchaburi Primary Education Service Area Office 2.  The 
sample used in this study consisted of 42 students in the academic year 2016 by purposive sampling. 
The instruments used in this research were computer multimedia instruction on Good Citizenship in a 
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Democratic Way had an efficiency level at 86.10/80.56, an achievement test with reliability 0.78, and 
a satisfaction test with reliability 0.87.  Statistics used to analyze the data were means, percentage, 
standard deviation and t-test for dependent samples.  

The result were as follows:  
1.  The efficiency of computer multimedia instruction on Good Citizenship in a Democratic 

Way for Prathom 3 had an efficiency level at 86.10/80.56.  
2.  The achievement of Prathom 3 students who have used a computer multimedia 

instruction after studying was higher than before studying significantly at .01 level. 
3. The students'satisfactions towards using a computer multimedia for the Prathom 3 at was 

found at the highest level.  
Keywords: A Computer Multimedia Instructiontent, Good Citizenship in a DemocraticWway 

บทนํา 

เม่ือเร่ืองสิทธิหน้าท่ีของคนในสังคมถูกมองว่าเป็นปัญหา มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และมีการเรียกร้องสิทธิของ
ตนเอง ส่งผลทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอย่างแพร่หลาย นโยบายทางการศึกษาในยุคของรัฐบาลของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช .)จึงมุ่งเน้นให้การศึกษามุ่งพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือสันติสุขในสังคมไทยและกําหนด
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพ่ือสร้างคนไทยท่ีเข้มแข็งนําไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนการประชาสัมพันธ์ สํานักโฆษก, 2557) 

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการดํารงชีวิตของมนุษย์ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่่างๆ  เกิดความ
เข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ใน
การดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ สังคมโลก(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ครูผู้สอนมีหน้าท่ีในการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
กระบวนการต่างๆท่ีสามารถนําไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้เป็นหนึ่งในปัจจัยในการปฏิรูปการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 กําหนดแนวทางให้มีการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ซ่ึงต้องอาศัยแนวการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงต้องอาศัยหลักการ รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน และ เทคนิคการสอนที่หลากหลายเข้าช่วย 
(ทิศนา แขมณี, 2556) ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการศึกษา เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ท่ีช่วยให้
ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้และเป็นเคร่ืองมือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จึง
ตอบสนองความต้องการ การเรียนรู้แบบรายบุคคล และช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตน เป็นวิธี
สอนท่ีลดภาระของครูและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เร่ือง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูนําไปให้นักเรียนได้
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นแนวทางแก่ครูในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนใน
รายวิชาอ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
และยังได้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี(Information, 
Media and Technology Skills) ซ่ึงจําเป็นต้องรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy), รู้เท่าทันสื่อ (Media 
Literacy) และรู้ เท่าทันไอซีที  (ICT : Information Communication and Technology Literacy) จําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความรู้พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น และยังสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 ท่ี เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 15 โรงเรียน จํานวน 262 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 15% ได้กลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 39 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย( Simple random sampling ) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนบ้านหนองตาพุด และโรงเรียนบ้านเนินม่วงท่ี
กําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 42 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน วิชาหน้าท่ีพลเมือง เรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
3.  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย เรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใช้รูปแบบ

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (education research and development) มี 6 ขั้นตอนแต่ 
การวิจัยในคร้ังนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนการวิจัย (Research : R1) 
สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน กําหนดคุณลักษณะและรูปแบบของบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้แกนกลาง กําหนดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 เรื่อง 

ขั้นตอนการพัฒนา (Development : D1) 
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตามหลักการ เทคนิค วิธีการเขียนโปรแกรม เครื่องมือท่ีใช้ในการสร้าง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือโปรแกรม Microsoft Powerpoint กําหนดผังงาน(Flow Chart) นําเสนอคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแก้ไขบทเรียนแล้ว นําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านเนื้อหา(4.86)และคุณภาพด้านเทคโนโลยี(4.8) อยู่ในระดับดีมาก 
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         ภาพหน้าแรกของบทเรียน          ภาพหน้าเมนูบทเรียน 

          
            ภาพตัวอย่างบทเรียน        ภาพตัวอย่างแบบทดสอบ 

ขั้นตอนการวิจัย (Research : R2) 
เป็นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย(ชัยยงค์ พรหมวงศ์,2556,11-12) โดยการทดลอง

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 1 แบบรายบุคคล(Individual tryout) จํานวน 3 คนหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ 60/60 ได้ค่าประสิทธิภาพ(E1/E2=64.76/63.33) คร้ังท่ี 2แบบกลุ่มเล็ก (small group tryout) 
จํานวน 9 คนหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ 70/70 ได้ค่าประสิทธิภาพ(E1/E2=74.92/71.48) 
และคร้ังท่ี 3 เป็นการทดลองภาคสนาม (field tryout) โดยผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง พลเมืองดีใน
วิถีประชาธิปไตย ใช้ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองตาพุดและ โรงเรียนบ้านเนินม่วง กลุ่ม
เครือข่ายโพธารามที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียตามเกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 = 86.10/80.56)ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ขั้นตอนการพัฒนา (Development : D2) 
นําผลท่ีได้มาปรับปรุงและเผยแพร่ จัดทํารายงานเพ่ือเสนอผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่อท่ี

ประชุมวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสาร  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ผู้วิจัยได้นํา

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาพุดและ โรงเรียนบ้านเนินม่วง ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย( Simple random sampling ) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่ม จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มเครือข่ายโพธารามท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยนักเรียน
ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทําแบบฝึกหัดในหน่วยนั้นจนครบท้ัง 7 เร่ือง จากนั้นให้นักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนแล้วนําคะแนนของผลการเรียนรู้นั้น มาวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามเกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2= 86.10/80.56) ผลการทดลองปรากฏ ดัง
ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการทดลองภาคสนาม 

 
 
             คะแนนทดสอบ 

ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย  
       เกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ E1 
ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ E2 

คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน 86.10  80 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  80.56 80 
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            จากตารางท่ี 1 แสดงว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จากการทดลองภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.10/80.56 สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเร่ือง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
บ้านหนองตาพุด โรงเรียนบ้านเนินม่วง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
(Simple random sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มเครือข่าย    
โพธารามที่ 5 อําเภอโพธาราม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 262คน แล้วให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทําแบบฝึกหัดในหน่วยนั้นจนครบท้ัง 7 เร่ือง จากนั้นให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน นําคะแนนของผลการเรียนรู้นั้น มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลการทดลองใช้
จริงปรากฏผล ดังตาราง 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3         
ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
 

การทดสอบ N X S.D. t-test Sig.(2-tailed) 
ก่อนเรียน 30 47.48 2.482 -15.116 .001 
หลังเรียน 30 80.56 4.426 

** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

3.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.47) 

ผลการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ86.10/80.56 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการศึกษาวิจัย อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 โดยทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.10/80.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งทิพย์ ทองชาติ (2550 , 80-81) ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องคําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช่วงชั้น
ท่ี 2 พบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพ 87.11/86.67 ซ่ึงเป็นผลมาจากบทเรียนท่ีสร้างมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความ
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น่าสนใจ มีการออกแบบโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทําให้ผู้เรียนมีอิสระมากข้ึนในการควบคุมบทเรียนด้วย
ตนเอง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลีลารัศม์ จาตุรพล (2550, 105) ซ่ึงได้พัฒนาทักษะการอ่านและสะกด
คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองการเชื่อมโยงตัวอักษรกับหน่วยเสียง (Phonic) ร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 82.25/81.33 ซ่ึง
สรุปเก่ียวกับการสร้างสื่อโดยก่อนท่ีจะนําไปใช้ควรทดลอง ปรับปรุงมาตรฐาน มีการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างหลายๆกลุ่ม 
เพ่ือให้ได้สื่อท่ีมีประสิทธิภาพก่อนนําไปใช้จริง 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 (X ก่อน=47.48, X หลัง= 80.56) แสดงให้เห็นว่า การถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมี
ประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเอาใจใส่ สนใจเรียนมากขึ้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการนําเสนอวัตถุประสงค์การเรียน 
ทบทวนความรู้เดิมนําเสนอเน้ือหาใหม่ กระตุ้นการตอบสอนงให้ผลป้อนกลับ ทดสอบความรู้ระหว่างเรียนและท้าย
บทเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบตนเอง ซ่ึงมีผลต่อความจําระยะยาว ซ่ึงกิดานันท์ มลิทอง (2543,275) 
กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนสามารถสืบคนเชื่อมโยงได้ฉับไวมีการ
โต้ตอบระหว่างสื่อกับผู้เรียน ทําให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนอันส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลชนก ลิมปิยการ (2548,63) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาระคน สําหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 
82.52/81.89 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ถูกกําหนดให้ผู้เรียนต้องทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนในทันทีท่ีเรียนจบ
เนื้อหา ทําให้ผู้เรียนยังคงจดจําเนื้อหาท่ีเรียนรู้ได้ ทําแบบทดสอบ เม่ือเรียนจบเน้ือหาในแต่ละเรื่องเพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัลลภ พิริยะสุ
วงศ์ (2542,14) ท่ีว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ยังสามารถตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแตกต่างกันได้ 
สร้างบรรยากาศท่ีน่าสนใจในการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.47) ซ่ึงผู้วิจัยได้นํากระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Education Research and Development) มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีการจัด
ระบบงานอย่างเป็นข้ันตอน เพ่ือให้สื่อออกคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สอดคล้องกับ 
สุกรี รอดโพธ์ิทองและคณะ (2544,43) ซ่ึงแบ่งองค์ประกอบสําคัญออกเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบด้านการออกแบบ
การเรียนการสอนและการออกแบบหน้าจอ การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร้าความสนใจ นําเสนอ
วัตถุประสงค์ของกาเรียน ทบทวนความรู้เดิมนําเสนอเนื้อหาใหม่ กระตุ้นการตอบสนองให้ผลป้อนกลับ ทําแบบฝึกหัดและ
ทดสอบความรู้ ผู้เรียนจะได้ทราบผลคะแนนทันที ทําให้ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจ ทําให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรียน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการพัฒนาการศึกษาเป็นการนําเสนอเนื้อหาวิชาหรือบทเรียนไปสู่ผู้ เรียน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมทักษะ

สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญใน
หลาย ๆ ด้าน ดังนั้นควรพิจารณาความพร้อมด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้ได้บทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
นําเสนอบทเรียนในรูปแบบท่ีไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน คํานึงถึงความสะดวกและความเหมาะสมกับการนําบทเรียนไปใช้งานจริงได้ 

1.2 ควรมีการสนับสนุนให้มีการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพไปใช้ 
ในเนื้อหาหรือบทเรียนอ่ืน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือสนองตอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพ่ือจัดให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดีและยังช่วยเสริมความ
สนใจในการเรียนรู้ย่ิงขึ้น 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถใช้งาน

ผ่านอุปกรณ์หลายชนิดได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต เป็นต้น เพราะปัจจุบันอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมากในชีวิตประจําวันของทุกคนทุกเพศ ทุกวัย หากมีบทเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างไม่จํากัดและทุกเวลาไม่จํากัดแต่ต้องเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับรูปแบบการสอนอ่ืนท่ีแตกต่าง
ออกไป เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1) ด้านบริบท    
2) ด้านปัจจัยนําเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ 5) ด้านผลกระทบ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI ผู้ให้
ข้อมูลในการประเมินด้านบริบท ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน รองผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 2 
คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวน 7 คน ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต 
คือ ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จํานวน 123 คน ผู้ให้ข้อมูลด้านผลผลิต ความรู้ในการจัดการขยะ การปฏบิัติในการจัดการ
ขยะ และด้านผลกระทบ จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
จํานวน 450 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ผู้ให้ข้อมูลความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ คือ ผู้ปกครองนักเรียน 
จํานวน 81 คน จากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม ด้านบริบท มีค่าความเชื่อม่ัน .91 ด้านปัจจัยนําเข้า มีค่าความเชื่อม่ัน .86 ด้านกระบวนการ มีค่าความ
เชื่อม่ัน .90 ด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อม่ัน .87 ด้านผลกระทบ มีค่าความเชื่อม่ัน .89 แบบทดสอบความรู้ มีค่าความ
เชื่อม่ัน .90 แบบประเมินการปฏิบัติ มีค่าความเชื่อม่ัน .88 และแบบประเมินตนเอง มีค่าความเชื่อม่ัน .87 สถิติท่ีใช้     
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ  
 ผลการวิจัย พบว่า  

1. ด้านบริบท มีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมาก วัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการมีความ
สอดคล้องกับปัญหาด้านขยะของโรงเรียน โครงการโรงเรียนปลอดขยะมีความสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน  

2. ด้านปัจจัยนําเข้า บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
3. ด้านกระบวนการ การดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประกอบด้วย 1) กิจกรรม Big Cleaning          

2) กิจกรรมการคัดแยกขยะ 3) กิจกรรมน้ําหมักชีวภาพ และ 4) กิจกรรมขยะรีไซเคิล ทุกกิจกรรมมีคุณภาพการดําเนินงาน
อยู่ในระดับมาก 

4. ด้านผลผลิต นักเรียนมีความรู้ในการจัดการขยะ สูงว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ร้อยละ 60 การปฏิบัติในการจัดการ
ขยะของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก 

5. ด้านผลกระทบ จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก 
คําสําคัญ: การประเมินโครงการ, โรงเรียนปลอดขยะ, รูปแบบการประเมิน CIPPI 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to evaluate various aspects of zero waste school at 
Anubanratchaburi School as follows : 1) context 2) input 3) process 4) product and 5) impact evaluation 
CIPPI Model. The data providers in this research consisted of of 1 administrator, 2 vice administrators 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 511 |



 

and    7 teachers who were responsible for the project. The data providers of input, process, products 
were 123 teachers of Anubanratchaburi School. The data providers of product, knowledge, 
performance and providers of impact the conscience of environmental conservation were 450 primary 
1-6 students of Anubanratchaburi school by stratisfied random sampling. The data providers in 
satisfaction towards the project were 81 parents’ network. The instrument used in the research was 
the 5-rating scale-questionnaire; The context’ s reliability 91, the input’ s reliability was .86 , the 
process’ s reliability was .90, the product’s reliability was .87, the impact’ s reliability was .89, the test’ 
s reliability was .90, the performance’s reliability was .88, the self-assessment’ s reliability was .87. 
Statistics used in data analysis included of means, percentage, standard deviation and one- sample t-
test for independent. 

The research results were as follows :  
1. The context was very appropriate at a hight level. This objective was much related to the 

school’s waste problems, consistence, vision, mission, and goals of the school as the basis. 
2. The input, personal, supplies, and budget were at appropriate at a high level.  
3. The process, the project of zero waste school consisted of 1)  big cleaning, 2 )  waste 

separation, 3) effective microorganisms, and 4) recycle activity. All activities were shown in high levels 
of performance. 

4. The product, the student gained knowledge in waste management that defined criteria 60 
percent. The performance of students’ waste management was at a medium level and the teachers’ 
reviews through the project were at a high level. 

5. The impact the student gained conscience of environmental conservation at a medium 
level. The parents’ satisfaction of project was at a high level. 
Keywords: The Project Evaluation, Zero Waste School, CIPPI Model 

บทนํา 

ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงและย่ิงนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ        
ท้ังปัญหาด้านมลพิษทางน้ํา มีน้ําเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น มลพิษทางอากาศ มีหมอกควัน ฝุ่นละออง ปัญหาสารพิษตกค้าง  
ในอาหารและสิ่งแวดล้อม ปัญหาท่ีสําคัญอีกด้านหนึ่งคือ ปัญหาขยะมูลฝอย จากผลสํารวจปริมาณขยะพบว่า ในปี 2558 
ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศ 30.8 ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ           
มีประมาณ 26.85 ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด 4.94 ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 
10.49 ล้านตัน วิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหา
ทวีความรุนแรงมากข้ึนท้ังด้านปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไม่ถูกต้องยังคง
ไม่ได้รับการปรับปรุง (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาท่ีดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์          
การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่          
ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในการจัดการขยะภายใน
สถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงและ
ขยายผลต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิลต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนนําร่อง 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ 50 โรงเรียน เพ่ือดําเนินการให้ครอบคลุม
ขอบข่ายของงานด้านการจัดการขยะ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559) 
 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีจํานวนนักเรียน ครู และบุคลากร จํานวนมาก ทําให้มีขยะมูลฝอย ท่ีเกิดจากวัสดุทางการศึกษาท่ีนํามาใช้ในการ
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จัดการเรียนการสอน และจากการอุปโภค บริโภค ปริมาณมาก ซ่ึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการ   
เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จึงได้ให้ความสนใจในการจัดการขยะ ซ่ึงนักเรียนเป็นผู้มีส่วนในการสร้างขยะแต่ขาดวินัย    
ไม่ท้ิงขยะลงในถังขยะ ไม่มีพฤติกรรมในการจัดการขยะท่ีดี รวมท้ังการท้ิงขยะมูลฝอยบางชนิดบางประเภทที่สามารถ
นํามา แปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่ หรือนํามารีไซเคิลได้ใหม่ ทําให้มีปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัดมาก ดังนั้นเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาและการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี โรงเรียนจึงได้ดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการจัดการขยะ ให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะก่อนท้ิง มีจิตสํานึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้นักเรียน
ได้มีความรู้และเข้าใจการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจรและรักษาสิ่งแวดล้อม 2. นักเรียนมีการปฏิบัติในการ
จัดการขยะและการรักษาส่ิงแวดล้อม 3. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยในการจัดการขยะ (แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี, 
2559) 

ผู้วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาเพ่ือประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ท่ีดําเนินโครงการมาระยะหน่ึงแล้วแต่ยัง  
ไม่มีการประเมินโครงการ และการรายงานผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน    
จึงเลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI Model ท่ีพัฒนามาจากรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)      
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ให้ข้อมูลครอบคลุมด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนําเข้า 
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Input) และขยายการประเมินผลผลิตครอบคลุมถึงผลกระทบ 
(Impact) ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพิจารณาผลท่ีนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีกําหนดไว้ (ศิริพร ศิริรัตน์, 2557,6) 
เพ่ือได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศของการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยใช้
รูปแบบการประเมิน CIPPI ในประเด็นต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือประเมินบริบท ความจําเป็นท่ีจะต้องจัดทําโครงการ วัตถุประสงค์โครงการมีความชัดเจนและเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานส่ิงแวดล้อมศึกษา ความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 
 2. เพ่ือประเมินปัจจัยนําเข้า ความพอเพียงของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 3. เพ่ือประเมินกระบวนการ ความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ ซ่ึงประกอบด้วย 1) กิจกรรม Big Cleaning 2) กิจกรรมการคัดแยกขยะ 3) กิจกรรมน้ําหมักชีวภาพ 4) กิจกรรมขยะ
รีไซเคิล  
 4. เพ่ือประเมินผลผลิต ความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ ในด้านต่อไปนี้ 
     4.1 ความรู้ในการจัดการขยะ  
     4.2 การนําไปปฏิบัติในการจัดการขยะ  
 5. เพ่ือประเมินผลกระทบ ผลท่ีนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีกําหนดไว้ ในด้านต่อไปนี้ 
     5.1 จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
     5.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  

วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน 

CIPPI เพ่ือประเมิน 5 ด้าน ดังน้ี 
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 1. การประเมินด้านบริบท เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง ระดับความคิดเห็นต้ังแต่ระดับมากข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 
≥3.51 จากมาตร 5 ระดับ) ได้แก่ 

   1.1 ความจําเป็นท่ีจะต้องจัดทําโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้อํานวยการ
โรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ  

   1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

   1.3 โครงการเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการ
วิเคราะห์จากเอกสาร  

   1.4 โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร 
2. การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input evaluation) เพ่ือประเมินความพอเพียงขององค์ประกอบท่ีนํามาเป็น

ปัจจัยป้อน ระดับความคิดเห็นต้ังแต่ระดับมากข้ึนไป (ค่าเฉลี่ย ≥3.51 จากมาตร 5 ระดับ) โดยสอบถามความคิดเห็นของ
ครู ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

   2.1 ด้านบุคลากร  
   2.2 ด้านงบประมาณ 
   2.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ  
3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process evaluation) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการปฏิบัติตามข้ันตอน

การดําเนินโครงการ ซ่ึงประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม Big Cleaning โดยใช้กิจกรรม 5 ส ในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ และรณรงค์การทําความสะอาดในวันสําคัญต่างๆ 2) กิจกรรมการคัดแยกขยะ การให้ความรู้  
ในการจัดการขยะ การคัดแยก การลดขยะ ผ่านสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมหน้าเสาธง 3) กิจกรรมน้ําหมัก
ชีวภาพ ให้นักเรียนเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง การหาวัตถุดิบโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย รู้ประโยชน์ของน้ําหมักชีวภาพ 4) กิจกรรม
ขยะรีไซเคิล ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ท่ียังใช้ประโยชน์ได้ การสร้างรายได้จากสิ่งประดิษฐ์ ระดับความคิดเห็น
ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥3.51 จากมาตร 5 ระดับ) โดยสอบถามความคิดเห็นของครู ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

3.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  
3.2 การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินโครงการให้เข้าใจอย่างชัดเจน  
3.3 การปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด  
3.4 การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product evaluation) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผล ของโครงการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ ได้แก่ 

     4.1 ความรู้ในการจัดการขยะ โดยการประเมินความรู้ในการจัดการขยะของนักเรียน นักเรียน มีระดับ
คะแนนผลการทดสอบไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 60 และการสอบถามความคิดเห็นของครู 

4.2 การนําไปปฏิบัติในการจัดการขยะ โดยประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติในการจัดการขยะของนักเรียน 
ระดับการปฏิบัติตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป (คา่เฉลี่ย ≥3.51 จากมาตร 5 ระดับ) และการสอบถามความคิดเห็นของครู 

5. การประเมินผลกระทบ (Impact) เพ่ือการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ  
5.1 นักเรียนเกิดจิตสํานึก มีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม

ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์ ระดับการปฏิบัติตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥3.51 จากมาตร 5 
ระดับ) โดยประเมินจิตสํานึกด้านการรักษาส่ิงแวดล้อมของนักเรียน 

5.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
ระดับความคิดเห็นต้ังแต่ระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥3.51 จากมาตร 5 ระดับ) โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
    1. ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านบริบท ประกอบด้วย 
    1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล จากผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ในปัจจุบัน 
     1.1.1 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จํานวน 1 คน 
     1.1.2 รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จํานวน 2 คน 
    1.2 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวน 7 คน จากผู้ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
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2. ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ คือ 
    ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จํานวน 123 คน จากครูท่ีมีส่วนร่วมและรับรู้ในการดําเนินโครงการ 
3. ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านผลผลิต ประกอบด้วย 
    3.1 ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จํานวน 123 คน จากครูท่ีมีส่วนร่วมและรับรู้ในการดําเนินโครงการ 
    3.2 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จํานวน 450 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบ

แบ่งชั้น (stratisfied random sampling) โดยใช้ชั้นเรียนเป็นชั้นของการสุ่ม 
 4. ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านผลกระทบ ประกอบด้วย 

    4.1 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จํานวน 450 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (stratisfied random sampling) โดยใช้ชั้นเรียนเป็นชั้นของการสุ่ม 

    4.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จํานวน 81 คน จากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลราชบุรี ท่ีเป็นตัวแทนผู้ปกครอง จํานวน 81 ห้องเรียนๆ ละ 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถาม มีท้ังหมด 3 ชุด ดังน้ี 
    1.1 แบบสอบถามชุดท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นด้านบริบท สําหรับผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการ
โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวน 10 ข้อ 
       1.2 แบบสอบถามชุดท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยนําเข้าความพอเพียงของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ ด้านกระบวนการ ความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินโครงการ ซ่ึงประกอบด้วย    
1) กิจกรรม Big Cleaning 2) กิจกรรมการคัดแยกขยะ 3) กิจกรรมน้ําหมักชีวภาพ 4) กิจกรรมขยะรีไซเคิล และด้าน
ผลผลิต ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ สําหรับครู จํานวน 35 ข้อ 

   1.3 แบบสอบถามชุดท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นด้านผลกระทบ ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ สําหรับ
ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 10 ข้อ 

แบบสอบถามสร้างเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยดูค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC ระหว่าง .80-1.00 หาค่าความเชื่อมัน สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(coefficient-α) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ัน ด้านบริบท .91 ด้านปัจจัยนําเข้า.86 ด้านกระบวนการ 
.90 ด้านผลผลิต .87 และด้านผลกระทบ.89 

2. แบบทดสอบความรู้ เพ่ือทดสอบความรู้ในประเภท ชนิดของขยะ การคัดแยกขยะ การนําขยะไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สําหรับนักเรียน จํานวน 20 ข้อ 

แบบทดสอบความรู้ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยดูค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC ระหว่าง .60-1.00 หาค่าความยาก         
ได้แบบทดสอบท่ีมีความยาก ระหว่าง .32 - .78 หาค่าอํานาจจําแนก จากสูตรสหสัมพันธ์แบบพ๊อยท์ไบซีเรียล ได้ค่า
อํานาจจําแนก ระหว่าง .27 - .83 หาค่าความเชื่อมันโดยวิธีของ คูเดอร์ริชาร์สัน KR-20 ได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ .90 

3. แบบประเมินการปฏิบัติ เพ่ือประเมินพฤติกรรมในการจัดการขยะอย่างถูกต้องเพื่อลดปริมาณขยะ มีการเก็บ
รวบรวม การคัดแยกขยะ การนําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สําหรับนักเรียน จํานวน 20 ข้อ 

แบบประเมินการปฏิบัติ มีลักษณะคําตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกคร้ัง ปฏิบัติบ่อยคร้ัง 
ปฏิบัติเป็นบางคร้ัง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไมเ่คยปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา โดยดูค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC ระหว่าง .60-1.00 หาค่าความเชื่อมันโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(coefficient-α) ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ัน .88 

4. แบบประเมินตนเอง สํารวจคุณลักษณะจิตสํานึก ความตระหนัก และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์ สร้างรูปแบบการดําเนินชีวิตเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
สําหรับนักเรียน จํานวน 15 ข้อ 

แบบประเมินตนเอง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยดูค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC ระหว่าง 
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.60-1.00 หาค่าความเชื่อมันโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (coefficient-α) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
เชื่อม่ัน .87 
 5. วิเคราะห์เอกสาร ด้านบริบทจากเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานส่ิงแวดล้อมศึกษา และ
เอกสารของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี   

ผลการวิจัย 

 1. การประเมินด้านบริบท (Context) โดยใช้แบบสอบถามชุดท่ี 1 เก็บข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และครู
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของโครงการ มีความคิดเห็นในด้านความจําเป็นท่ีจะต้องจัดทําโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โครงการเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมาก ( =4.26, S.D.=.33) ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการโรงเรียนปลอดขยะกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่ามีความสอดคล้อง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะแบบครบ
วงจรและการรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างวินัย การสร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะ ให้กับนักเรียน  

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (VISION) การจัดการศึกษามุ่งเน้นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้       
ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน สอดคล้องกับ
พันธกิจ (MISSION) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบาย ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2. การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input) โดยใช้แบบสอบถามชุดท่ี 2 เก็บข้อมูลครู ท่ีมีส่วนร่วมและรับรู้    
ในการดําเนินโครงการ มีค่าความเหมาะสมในด้านความพอเพียงขององค์ประกอบท่ีนํามาเป็นปัจจัยป้อน ด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการสนับสนุนกิจกรรม ความเหมาะสมของการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนิน

โครงการ อยู่ในระดับมาก ( =4.22, S.D.=.89) ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process) โดยใช้แบบสอบถามชุดท่ี 2 เก็บข้อมูลครู ท่ีมีส่วนร่วมและรับรู้ใน

การดําเนินโครงการ มีความคิดเห็นในด้านความเหมาะสมของการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินโครงการ ซ่ึงประกอบด้วย 
4 กิจกรรม ทุกกิจกรรมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก กิจกรรม Big Cleaning ( =4.15, S.D.=.53) กิจกรรมการ    
คัดแยกขยะ ( =4.12, S.D.=.56) กิจกรรมน้ําหมักชีวภาพ ( =4.10, S.D.=.59) กิจกรรมขยะรีไซเคิล ( =4.11, 
S.D.=.56) ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product) 
ในด้านความคิดเห็นของครูมีต่อผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม 

สะอาด ร่มร่ืน มีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้
แบบสอบถามชุดท่ี 2 เก็บข้อมูลครู ท่ีมีส่วนร่วมและรับรู้ในการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ( =
4.05, S.D.=.59) ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

ในด้านความรู้ประเภท ชนิดของขยะ การคัดแยกขยะ การนําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สําหรับนักเรียน โดยใช้
แบบทดสอบความรู้ เก็บข้อมูลนักเรียน ผลของการทดสอบความรู้พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ร้อยละ 60  

ในด้านการปฏิบัติในการจัดการขยะ พฤติกรรมในการจัดการขยะอย่างถูกต้องเพ่ือลดปริมาณขยะ มีการเก็บ
รวบรวม การคัดแยกขยะ การนําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติ เก็บข้อมูลนักเรียน ผลการ
ประเมินพบว่า นักเรียนมีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.45, S.D.=.55) 

5. การประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
ในด้านจิตสํานึก ความตระหนัก และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการ          

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์ สร้างรูปแบบการดําเนินชีวิตเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบประเมินตนเอง      
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เก็บข้อมูลนักเรียน ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.40, 
S.D.=.56) 

ในด้านความพึงพอใจ ในการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเหมาะสมใน
การแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามชุดท่ี 3 เก็บข้อมูลตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ผลการประเมินพบว่ามี

ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.=.67) ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ อภิปราย
ผลได้ดังน้ี 
 1. การประเมินด้านบริบท (Context) 

ฝ่ายบริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถาม พบว่ามีความคิดเห็น ความ
สอดคล้องด้านบริบท อยู่ในระดับมาก การท่ีผลการประเมินเป็นเช่นน้ีเพราะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในสถานศึกษาทุกแห่ง ดําเนินงานในเร่ืองการสร้างวินัยด้านการจัดการขยะ 
น้ําเสีย มลพิษทางอากาศตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานส่ิงแวดล้อมศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจึงได้จัดทําโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา อีกท้ังโรงเรียนมีความสนใจเรื่องการแก้ปัญหาขยะ การจัดการขยะ และให้ความสําคัญในเร่ืองของ
สิ่งแวดล้อมจึงมีนโยบายการดําเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียนข้ึนโดยบรรจุโครงการให้เป็นแนวปฏิบัติ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน ทําให้ผลการประเมินด้านบริบทเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด    
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการประเมินของ ศิริพร  ศิริรัตน์ (2557, 158) การประเมินโครงการเบญจวิถีนําทางสรรสร้างครอบครัว
ต้นแบบสายใยรักของศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี พบว่าผลการประเมินด้านบริบทความ
คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การกําหนดวัตถุประสงค์ในภาพกว้างสามารถกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อาสณี      
นิสาแล๊ะ (2555, บทคัดย่อ) การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ สํานักงาน
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ความต้องการจําเป็นของโครงการมีความสอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลท่ีตั้งไว้ วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของโครงการ มีความสอดคล้องกับสํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ย่ิงทําให้โครงการมีความเป็นไปได้ท่ีจะประสบความสําเร็จตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
 2. การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

 ผลการประเมินปัจจัยนําเข้าเพ่ือประเมินความพอเพียงขององค์ประกอบท่ีนํามาเป็นปัจจัยป้อน ในด้าน 1) ด้าน
บุคลากร 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ ผลการประเมินแบบสอบถามครูท่ีมี
ส่วนและรับรู้ในการดําเนินโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อปัจจัยนําเข้าอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด เพราะโรงเรียนพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่มีต่อโรงเรียน จึงมีการวางแผนการปฏิบัติงาน มีการแต่งต้ัง
คณะทํางาน ท่ีพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม     
การสนับสนุนงบประมาณมีเพียงพอสําหรับดําเนินกิจกรรมและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอใจการดําเนินโครงการ ซ่ึงสอดคล้องกับ ขวัญนภา อุณหกานต์ 
(2553, 90) ได้ศึกษาการประเมินโครงการคุณธรรมนําความรู้  สู่ความดีของโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมนําความรู้สู่ความดี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านปัจจัยนําเข้าจุดเด่นคือโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณเป็นจํานวนมากและเพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเจ้า
อาวาสวัดเขากําแพง ในการจัดซ้ือสื่อ วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เอ้ือต่อการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน สร้าง
ขวัญและกําลังใจให้กับผู้บริหารและครูในการทํางาน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการเป็นอย่างดี 
 3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process) 
 ผลการประเมินด้านกระบวนการ จากแบบสอบถามครูท่ีมีส่วนและรับรู้ในการดําเนินโครงการ เพ่ือประเมินการ
ปฏิบัติตามขั้นตอน ท้ัง 4 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรม Big Cleaning โดยใช้กิจกรรม 5 ส ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
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พิเศษ และรณรงค์การทําความสะอาดในวันสําคัญต่างๆ เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 2) กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดพ้ืนท่ีตั้งถังขยะ จัดทําป้ายคัดแยกขยะ การให้
ความรู้ในการจัดการขยะ การคัดแยก การลดขยะ ผ่านสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมหน้าเสาธง 3) กิจกรรม     
น้ําหมักชีวภาพ ให้นักเรียนเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง การหาวัตถุดิบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รู้ประโยชน์ของน้ําหมักชีวภาพและ
การนําน้ําหมักชีวภาพไปใช้ในชีวิตประจําวัน 4) กิจกรรมขยะรีไซเคิล ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ท่ียังใช้ประโยชน์ได้ 
การสร้างรายได้จากสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นทางออกในการลดขยะและการใช้สิ่งของเหลือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการ
ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการ ทุกกิจกรรมมีกระบวนการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด ท้ังนี้เพราะโรงเรียนได้มีความพร้อมในการดําเนินงาน มีการแต่งต้ังคณะทํางาน ประชุมวางแผนกําหนด
บทบาท หน้าท่ี ภารกิจ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดําเนินกิจกรรมให้ครูและนักเรียนได้ทราบ ทําให้การบริหารงาน
เป็นระบบและมีความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ พัชนี สมพงษ์ (2555, 80)          
การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการประเมินด้านกระบวนการ การจัดกิจกรรมการศึกษาเนื้อหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการประเมินผล และทําให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ด้านการประสานงาน 
คณะกรรมการดําเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ คณะทํางานทุกท่านมีความพร้อม ความต้ังใจ และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product) 
ผลการประเมินด้านผลผลิต เพ่ือประเมินความรู้ในการจัดการขยะของนักเรียน ผลการประเมินแบบทดสอบ

ความรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสรุปได้ว่านักเรียนมีความรู้ในการจัดการขยะ ท้ังนี้ครูผู้สอนได้นํากิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความรู้ในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
ประกอบกับได้มีการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมหน้าเสาธง  

ผลการประเมินแบบประเมินการปฏิบัติ นักเรียนมีการปฏิบัติในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในระดับโรงเรียนควรส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง และจัดประสบการณ์เกี่ยวกับประเภทของ
ขยะ การคัดแยกขยะ การนําขยะไปใช้ประโยชน์ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน สอดคล้องกับ ปนัดดา รุจะศิริ (2555, 80) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
จัดการขยะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ ข้อค้นพบพฤติกรรมในการจัดการขยะ        
ของประชากรอยู่ในระดับตํ่า นักเรียนยังขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติ ควรกําหนดนโยบาย และสร้างแรงจูงใจในเร่ืองการ
ของการนําขยะกลับมาใช้ใหม่เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมในการจัดการขยะของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ซ่ึง จิรพรรณ        
กองสุวรรณ (2549, 76) ได้ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า นักเรียนไม่เห็นความสําคัญเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม จึงไม่ใส่ใจในการปฏิบัติและรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ขาดการกระตุ้นจากบุคคลรอบข้าง เช่น ครู 
เพ่ือน ผู้ปกครอง การเดินทางไปยังท่ีสาธารณะ เช่น วัด ตลาด สวนสาธารณะ หรือสถานท่ีอ่ืนๆ หากสถานท่ีดังกล่าว     
มีการส่งเสริม มีอุปกรณ์หรือภาชนะที่พร้อมจะรองรับขยะมูลฝอยท่ีมีการแยก ท้ิงประเภทของขยะ ย่อมเป็นการ
เอ้ืออํานวยให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการท้ิงขยะท่ีถูกต้องและอยู่ในระดับดีขึ้น 

5. การประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
ผลการประเมินด้านผลกระทบ เพ่ือประเมินจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม ความ

ตระหนัก และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์        
สร้างรูปแบบการดําเนินชีวิตเพ่ือสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินแบบประเมินคุณลักษณะ จิตสํานึกในการจัดการขยะและการ
รักษาส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงการปลูกฝังจิตสํานึกนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
ในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และได้ฝึกปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับ รานี 
วิสูตรธนาวิทย์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างจิตสํานึกการจัดการขยะของนักเรียน : ศึกษากรณี
โรงเรียนมัธยมศึกษา จากการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างจิตสํานึกด้านการจัดการขยะ เร่ิมจาก 1. การขัดเกลาทาง
สังคม คือการได้รับการปลูกฝังจากบ้านและโรงเรียน 2. การสร้างเครือข่ายบ้านและโรงเรียน 3. การบูรณาการกิจกรรมให้
ความรู้และการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะ 4. การเสริมแรงและการลงโทษ การสร้างขวัญและการลังใจผู้ปฏิบัติตาม 
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และการลงโทษผู้ท่ีไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้นักเรียนได้ปรับพฤติกรรมในทิศทางที่โรงเรียนต้องการ 5. ทบทวน 
โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการจัดการขยะ และมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ผลการประเมินแบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในการแก้ปัญหาด้าน
ขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน โดยร่วมกําหนดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซ่ึง ปรียาภรณ์  หงส์โต (2553, 86) 
ได้ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า การทํากิจกรรม
ไม่ได้พัฒนาเพียงการให้ความรู้ด้านการลดโลกร้อนเท่านั้น ยังช่วยให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นประโยชน์ในการ
ทํางานร่วมกัน โดยภาพรวมการดําเนินกิจกรรมโครงการล้วนเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีส่งผลดีต่ออาคารสถานท่ีให้เกิด
ความร่มร่ืน สวยงาม สะอาด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้  
    1.1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละ

กิจกรรม การดําเนินกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอเพ่ือ
เกิดความย่ังยืน 

    1.2 ผู้บริหารควรกําหนดแนวนโยบายในการเสริมแรง กระตุ้นให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมท่ีดีในการจัดการขยะ 
โดยประสานความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง ในการเป็นแบบอย่างและแนวปฏิบัติท่ีดีให้กับนักเรียน  

    1.3 ผู้บริหารนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
    2.1 ควรมีการประเมินผลการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ด้านความย่ังยืน  
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างบทเรียนพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน             
3) เพ่ือศึกษาการสะท้อนผลจากการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษ ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายอําเภอหนองบัวแดง ตําบลหนอง
บัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 420 คน ได้มาจาก
การเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 21 คน โรงเรียนบ้านราษฎร์ดําเนิน  ตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยได้จาก
การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ก่อน-หลังเรียน จํานวน 30 ข้อ แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบ
สังเกตพฤติกรรม และแบบสัมภาษณ์ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) ค่าอํานาจจําแนก ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อม่ันและค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพนวัตกรรม E1/E2  ส่วนสถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test 
Pair Sample) 

ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ด้วยสื่อประสม รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ14102) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า 76.96/76.51 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
75/75  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ด้วยสื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
คะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ผลการสะท้อนจากการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ด้วยสื่อประสม รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พบว่า ผลจากการตอบแบบสอบถามนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x =4.90, S.D = .30) ผลการสังเกตมีหัวข้อพฤติกรรม ได้แก่ การให้ความร่วมมือ ความมีระเบียบ 
ทํางานเสร็จทันเวลา ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ พบว่าโดยรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.76 S.D = .43) 
และการสัมภาษณ์ เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้น ครูสอนตามข้ันตอนเข้าใจง่าย นักเรียนรับความรู้เกี่ยวจาก
คําศัพท์ใหม่ๆ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีก 
คําสําคัญ: การพัฒนา, ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ, วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท, สื่อประสม 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to: 1) construct the lesson of English learning skill by using explicit 
teaching method with multi-media with the efficiency criteria 75/75, 2)  compare the learning 
achievement to the pretest scores, and 3)  study the reflections after learning English skill by using 
explicit teaching method with multi-media in Fundamental English Course (E14102) for Prathomsuksa 
4 students. The population consisted 420 Prathomsuksa 4 students of the Network Centre School of 
Nongbuadaeng District, Nongbuadaeng Sub-district, Nongbuadaeng District, Chaiyaphum Province in 
Semester 2, 2016 Academic Year by the sample random sampling. The sample selected by the 
random sampling included 21 Prathomsuksa 4 students in semester 2, 2016 Academic Year in Ban 
Ratdumneon School under the Education Department of Primary Educational Service Area Office 1. 
The research instruments were 8 learning management plans, learning achievement test and the 
reflection instrument; e.g. the satisfaction questionnaire, observation form and interview form.        
The statistics for analyzing the data consisted of the percentage, mean, standard deviation and the 
hypothesis testing using the (t-test: pair sample). 
 The research findings revealed that:  
 1. The development of English learning achievement by using explicit teaching method with 
multi-media in Fundamental English Course (E14102) was 76.96/ 76.51 higher than the setting 
efficiency criterion of 75/75. 
 2. The learning achievement of English learning skill by using explicit teaching method with 
multi-media in English Fundamental Course (E14102) was higher than the pretest scores with a 
statistical significance level of .05.   
 3. The reflections after learning by using the satisfaction questionnaires revealed at the 
highest level, the reflection from the behavior observation were that the students participated 
activities and intended to answer the questions of lessons revealed in the highest level values and 
interview from the students thought as suitable for the activities and the teacher used many types of 
medias to teach, so the students can understand the lessons very easily. 
Keywords: Development, English Learning Skill, Explicit Teaching Method, Multi-Media 
 

บทนํา 
 

ปัญหาระดับชาติของเด็กไทยกับการเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
ท่ีเกิดข้ึนในปี 2015 นี้ สิ่งท่ีประเทศไทยต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ก็เห็นจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้และทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย โดยมากแล้วนักเรียนยังขาดทักษะการเขียนในระดับชาติ เม่ือพิจารณาจากการสอบ      
O-NET ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจําปีการศึกษา 2558 โดยทําการทดสอบทุกโรงเรียน ซ่ึงมีผู้เข้าสอบ 
716,780 คน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.31 ซ่ึงถือ            
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดและต่ํากว่าทุกๆ วิชาท่ีได้มีการจัดทดสอบ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2554) 
ปัญหานี้จะแก้ไขหรือปรับปรุงได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
มีสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน ซ่ึงการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
(Explicit Teaching Method) จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2545: 9-10) ได้กล่าวถึงว่าในการเรียนภาษาต่างประเทศ การอ่านออกเสียงจะทําให้
ผู้เรียนเข้าใจและจดจําได้ง่ายรวมท้ังยังเป็นการฝึกออกเสียงท่ีถูกต้องด้วยประกอบกับวิธีการสอนท่ีสอนไปทีละขั้น          
ใช้เนื้อหาท่ีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและยกตัวอย่างประกอบท่ีชัดเจนจะทําให้สามารถจดจําและเข้าใจคําศัพท์และเนื้อหาได้
ง่ายมากย่ิงข้ึนดังนั้นผู้พัฒนาจึงสนใจท่ีจะสร้างบทเรียนโดยใช้นวัตกรรมท่ีเป็นเทคนิคการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท(Explicit 
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Teaching Method) ท่ีเป็นกระบวนการสอนท่ีเน้นการทบทวนประจําวัน ประจําสัปดาห์และประจําเดือน มีการ
ตรวจสอบการบ้าน และมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้สั้นๆ เพ่ือนําไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน 

จากการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน การตรวจผลงาน การทํา
แบบฝึกหัด และการสัมภาษณ์ครูประจําชั้นครูประจําวิชา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านราษฎร์
ดําเนิน โดยรวมนักเรียนส่วนมากยังไม่สามารถออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ได้ และไม่สามารถพูดประโยค
ภาษาอังกฤษง่ายๆ ได้ ในบางครั้งพูดสลับตําแหน่งและใช้คําในประโยคผิดเพราะยังมีความสับสนในความหมายของ
คําศัพท์และ นอกจากน้ียังรวมไปถึง การฟัง การอ่าน และการเขียนก็เช่นเดียวกัน ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนการวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนและเป็นผลทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษตํ่า
ดังนั้นจึงควรหาทางพัฒนาให้นักเรียนให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีคําศัพท์ และประโยคอย่างง่ายในบทเรียน    
ท่ีได้กําหนดไว้ในหลักสูตร ท่ีจะทําให้นักเรียนมีความรู้มากย่ิงข้ึนและสามารถนําไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าวมา ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาของผู้เรียนและมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา      
ของผู้เรียน จึงมีแนวคิดท่ีจะทําการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit 
Teaching Method) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางทักษะต่างๆในรายวิชา
ภาษาอังกฤษดีขึ้น อันเป็นเป้าหมายของการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือสร้างบทเรียนพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching 
Method) ด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท(Explicit Teaching Method) ด้วยสื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

3. เพ่ือศึกษาผลการสะท้อนจากการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
(Explicit Teaching Method) ด้วยสื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายอําเภอหนองบัวแดง ตําบล          
หนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 420 คน 
ได้มาจากการเลือกแบบสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดําเนิน ตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 21 คน ได้มาจากการเลือกแบบสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Sample Random Sampling) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการสอนแบบเอกซ์พลีซิท ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา        
ปีท่ี 4/1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จํานวน 32 คนโดยเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง (Sample Random Sampling) 
 2. เครื่องมือการวิจัย 

    2.1 ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
            2.1.1. แผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โดยใช้วิธีการสอนแบบ      
เอ็กซ์พลิซิท (Explicit- Teaching Method) ด้วยสื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ14102) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมงรวมเป็นเวลา 10 ชั่วโมง ท้ังนี้รวมกับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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            2.1.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือก-ตอบ            
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
            2.1.3. แบบผลสะท้อนท่ีมีต่อการวิจัยทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
(Explicit- Teaching Method) ด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ14102) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปีท่ี 4 แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  
       1) แบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ 1 หมายถึงความพึงพอใจระดับ
น้อยท่ีสุด 2 หมายถึงความพึงพอใจระดับน้อย 3 หมายถึงความพึงพอใจระดับปานกลาง 4 หมายถึงความพึงพอใจระดับ
มาก และ 5 หมายถึงความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่า IOC เท่ากับ 0.91        
       2) แบบสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงมีหัวข้อพฤติกรรม ได้แก่ 1) การให้ความร่วมมือ 2) ความมีระเบียบ 
3) ทํางานเสร็จทันเวลา 4) ใฝ่เรียนรู้ และ 5) มีความรับผิดชอบ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน มีค่า IOC เท่ากับ 0.88 
       3) แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีหัวข้อจํานวน 5 ข้อได้แก่ 1) เนื้อหาและวิธีการสอน 2) กระบวนการสอน
ของครู 3) ความรู้และประสบการณ์  4) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และ 5) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและ
ข้อเสนอแนะ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง มีค่า IOC เท่ากับ 0.87  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.1 รูปแบบการวิจัย 
           ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
(Explicit- Teaching Method) ด้วยสื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ14102)  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปีท่ี 4 ในการวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการพัฒนาแบบ One Group Pretest - Posttest Design  

    3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้   
   ผู้วิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ จํานวน 8 คร้ัง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมเป็น
เวลา 10 ชั่วโมง ท้ังนี้รวมกับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 1. Baby animal’s หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 Going to the farm 2. Farm หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 Going to the farm 
3. A big farm หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 Going to the farm 4. Story about animals หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 Going to 
the farm 5. Sports หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 Sports and Games 6. Games หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 Sports and Games 
7. Playground หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 Sports and Games 8. Jigsaw หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 Sports and Games 

 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการเรียนรู้แล้วผู้วิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวิจัยทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit-Teaching Method) ด้วยสื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษ       
(อ14102) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     4.1 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบเอ็ก
พลิซิท ด้วยสื่อประสม โดยหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านโดยหาค่าเฉลี่ยของ
การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญมีแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ ตามเกณฑ์
และความหมายการแปลค่าเฉล่ีย  (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) มีเกณฑ์ดังนี้คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 2.51-
3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
     4.2 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนแสดงโดยค่าความยากง่าย (P) ค่าอํานาจจําแนก (R) และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ด้วยสูตร 
KR20 และค่าประสิทธิภาพสื่อ นวัตกรรม (E1/E2) การหาค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Validity) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี, 2544 : 221) 
     4.3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่ม
สัมพันธ์ แบบฝึกเสริมทักษะการพูดสื่อสารโดยหาค่าเฉล่ียของแบบวัดความพึงพอใจ แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ามี 5 ระดับ ตามเกณฑ์และความหมายการแปลค่าเฉลี่ย(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) มีเกณฑ์ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความ       
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
 

ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการวิเคราะห์เกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการนําบทเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างของบทเรียน
ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 21 คน โดยมีผลการวิเคราะห์หาเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนตามลําดับ ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผลการวิเคราะห์ ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) 
คะแนนเต็ม 80 30 
คะแนนเฉลี่ย 61.57 22.95 

ผลประสิทธิภาพรวม 76.96 76.51 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 76.96/76.51   

ซ่ึงค่าประสิทธิภาพของบทเรียนการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้     
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แสดงให้เห็นว่าบทเรียนการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียน การสอนในขั้นการหาประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สามารถนําไปใช้กับ      
การวิจัยต่อไป สําหรับรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการทดลองการหาค่าประสิทธิภาพกระบวนการและ                
ค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ ดังในภาคผนวก 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน  
     ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                
มีผลตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 
การทดสอบ/คะแนนเต็ม n x  (n = 30) S.D. t-value      p-value 
ก่อนเรียน / 30 คะแนน 21 17.80 5.55 19.55 .000* 
หลังเรียน / 30 คะแนน 21 20.95 4.06 

* P ≤ .05      
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4ระหว่าง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.95 ( x =20.95, S.D. = 4.06)           
กับคะแนนทดสอบก่อนเรียนซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.80 ( x = 17.80, S.D. = 5.55) และจากการทดสอบค่าที พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน (อ14102) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงข้ึนกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05      
 3. ผลสะท้อนภายหลังการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ  
    ผลสะท้อนภายหลังการจัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท
ด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน(อ14102) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์แบบ
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
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 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน(อ14102) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แสดงได้ดังตารางท่ี 3 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลความ 
ค่าเฉล่ีย S.D. 

1.ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 4.90 0.30 มากท่ีสุด 
2.เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นท่ีเรียน 4.66 0.57 มากท่ีสุด 
3. สื่อท่ีใช้เหมาะสมกับวิธีสอน 4.90 0.30 มากท่ีสุด 
4.กิจกรรมในแบบฝึกสะดวกและง่าย 4.57 0.59 มากท่ีสุด 
5. วิธีสอนมีความน่าสนใจ 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
6. ครูสอนตามข้ันตอนเข้าใจง่าย 4.47 0.74 มาก 
7. ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างถ่องแท้ 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
8. ครูนําเสนอตัวอย่าง และมีการฝึกอย่างต่อเนื่อง 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
9. การอธิบายตรงประเด็นมีการยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน 4.61 0.66 มากท่ีสุด 
10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนและอยากเรียนเพ่ิมอีก 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
11. นักเรียนได้รับความรู้มากน้องพียงใด 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
12. นักเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปจากทักษะการพูดไปใช้ใน   
      ชีวิตประจําวันได้ 

4.57 0.67 มากท่ีสุด 

13. นักเรียนมีทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
รวม 4.67 0.14 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ
เอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมมีผลค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาในรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดสามลําดับ
แรก คือ ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ( x =4.90, S.D = .30) สื่อท่ีใช้เหมาะสมกับวิธีสอน
( x = 4.90 S.D = .30) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนและอยากเรียนเพิ่มอีก( x = 4.76 S.D = .43) และส่วนข้อท่ี
มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดสองอันดับ อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุดตามลําดับ คือ ครูสอนตามข้ันตอนเข้าใจง่าย( x = 4.47         
S.D = .74) และกิจกรรมในแบบฝึกสะดวกและง่าย( x = 4.57, S.D. = .59)  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน(อ14102) สามารถสรุปผล ได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษซ่ึงนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
3 กลุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างแรกกลุ่มเด่ียว (One to One Trial) จํานวน 3 คน พบว่าค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่า
ประสิทธิภาพผลลัพธ์โดยรวมมีค่าเท่ากับ 49.11/54.44 ซ่ึงตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 75/75 จึงนําไปปรับและทดลองใช้กับกลุ่ม
ท่ี 2 กลุ่มเล็ก (Small Trial Group) จํานวน 9 คน พบว่าค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ของ
บทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 63.09/55.56 และยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยนําไปปรับปรุงแก้ไข  
อีกครั้งแล้วนําเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 3 กลุ่มทดลองภาคสนาม (Field Trial Group) จํานวน 
32 คน ผลปรากฏว่าค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 76.21/75.10 ซ่ึงค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 ของบทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีได้กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ
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การวิจัยและผลการหาค่าประสิทธิภาพจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 21 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.96/76.51 ซ่ึงค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 ของบทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีได้กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.95กับคะแนนทดสอบก่อนเรียนซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ17.80
และจากการทดสอบค่าที พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วย
สื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน(อ14102) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงข้ึนกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  

3. ผลการศึกษาผลสะท้อนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลัง
การเรียนการสอนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า 1) จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนทักษะการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมมีผลค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเม่ือ
พิจารณาในรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดสามลําดับแรก คือห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
( x =4.90, S.D = .30)สื่อท่ีใช้เหมาะสมกับวิธีสอน ( x = 4.90 S.D = .30)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนและ

อยากเรียนเพิ่มอีก  ( x = 4.76 S.D = .43)และส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดสองอันดับ อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด

ตามลําดับ คือ ครูสอนตามข้ันตอนเข้าใจง่าย ( x = 4.47, S.D = .74)และกิจกรรมในแบบฝึกสะดวกและง่าย ( x = 4.57,  
S.D. = 59)ผลการวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน(อ14102) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา   ปีท่ี 4 มีแผนการจัดการเรียนรู้รวมท้ังหมดจํานวน 8 แผน มีผลการสังเกตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 
และ พบว่ามีผลคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด และหัวข้อท่ีสังเกตจะประกอบด้วย 5 ด้านคือ 1) การให้ความร่วมมือ มีผล
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ มากท่ีสุด จากการสังเกตโดยนักเรียนทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ ในบทเรียน เม่ือทํากิจกรรมก็ตั้งใจฟังครูอธิบายเนื้อหาด้วยความตั้งใจและอยู่ในความเรียบร้อยเมื่อมีการ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ นักเรียนสามารถพูดอธิบายความหิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอยู่ในบทเรียนได้รวมถึงการ
ตอบคําถามต่างๆ 2) ความมีระเบียบวินัย มีผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 ซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ มากท่ีสุด จากการ
สังเกต โดยในระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในขณะท่ีทํากิจกรรมนักเรียนได้ทํางานต่างๆ ได้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ไม่พูดคุยกันเสียงดังจนเกินไป ไม่หยอกล้อกัน และนําอุปกรณ์ในการเรียนต่างๆมาครบโดยที่ไม่ได้ยืมเพ่ือนคนอ่ืนๆ 3) 
ทํางานเสร็จทันเวลามีผลค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากับ 5.00 ซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด จากการสังเกตการทํางานของ
นักเรียนนักเรียนจะปรึกษาครูประจํารายวิชาเม่ือไม่เข้าใจและโดยส่วนมากจะส่งงานท่ีสั่งครบทุกคนปฏิบัติตามทันทีทําให้
งานท่ีทําเสร็จทันเวลา 4) ใฝ่เรียนรู้ มีผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุดจากการสังเกต โดยเม่ือ
คุณครูสั่งให้นักเรียนทํางาน นักเรียนจะปรึกษากันเป็นกลุ่มเม่ือไม่เข้าใจก็จะยกมือข้ึนถามครู หรือเปิดหาในหนังสือ ทุกคน
มีความกระตือรือร้นและใฝ่เรียนรู้ในการท่ีจะเรียน 5) มีความรับผิดชอบ มีผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด จากการสังเกต พบว่านักเรียนนั้นโดยส่วนมาก ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของครูทันทีในระหว่างการเรียนการสอน เม่ือ
ครูมอบหมายงานต่างๆก็จะต้ังใจทําอย่างเต็มท่ีและนํามาให้ครูตรวจความเรียบร้อยอยู่เสมอทําให้งานน้ันเสร็จลุล่วงได้
ด้วยดี 3) ผลการสัมภาษณ์ความรู้คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์นักเรียนโดยเลือกสุ่มสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมในการเรียนการสอน มีหัวข้อท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
จํานวน ท้ังหมด 5 ข้อ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมในการเรียนการสอนของนักเรียน โดยมีหัวข้อคําถามท้ังหมด 
จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ 1) เนื้อหาคําศัพท์มีความยาก–ง่าย เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนอย่างไร สรุปได้คือ เนื้อหาท่ีนํามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมไม่ยากมาก นักเรียนเคยได้ยินมาบ้างแล้ว ทําให้เข้าใจในเน้ือหาได้ดี 2) 
ผู้จัดการเรียนการสอนได้ใช้สื่อและกิจกรรมตามลําดับข้ันตอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น พบว่า คุณครูมีการนํา
สื่อมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีความหลากหลาย นักเรียนบางคนไม่เคยเห็นมาก่อน ทําให้น่าสนใจมาก 3) นักเรียนได้รับ
ความรู้มากน้อยเพียงใดจากการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทในครั้งนี้อย่างไรสรุปได้ คือ นักเรียนรับความรู้
เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆและสามารถจําเนื้อหาท่ีได้เรียนในคาบท่ีแล้วเพราะวิธีการสอนท่ีครูใช้เป็นวิธีแบบทบทวนเนื้อหาเดิมท่ี
เรียนได้อย่างสนุกสนาน  มีความรู้มากข้ึนในเร่ืองคําศัพท์และโครงสร้างประโยคอย่างง่ายในการจัดทํากิจกรรมในครั้งนี้  
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4) นักเรียน ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมาก  ซ่ึงนอกจาก
จะได้เรียนรู้ด้วยวิธีท่ีไม่น่าเบื่อแล้ว นักเรียนยังได้ความรู้ใหม่ๆจากคําศัพท์ในบทเรียน ซ่ึงบ่อยและจดจําได้ง่าย 5) ความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมหรือข้อเสนอแนะ สรุปได้คือ นักเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีก อยากให้ครูเสริมเกมหรือ
เพลงอีกให้มากกว่าเดิม 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน (อ14102) สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษซ่ึงนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
3 กลุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างแรกกลุ่มเด่ียว (One to One Trial) จํานวน 3 คน พบว่าค่าประสิทธิภาพกระบวนการและ      
ค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์โดยรวมมีค่า ซ่ึงตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 75/75 จึงนําไปปรับและทดลองใช้กับกลุ่มท่ี 2 กลุ่มเล็ก 
(Small Trial Group) จํานวน 9 คน พบว่าค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ของบทเรียนทักษะ
การเรียนภาษาอังกฤษ มีค่าท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยนําไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง แล้วนําเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแล้วไป
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 3 กลุ่มทดลองภาคสนาม (Field Trial Group) จํานวน 32 คน ผลปรากฏว่าค่าประสิทธิภาพ
กระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ของบทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษมีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ 75/75 ท่ีได้กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยและผลการหาค่าประสิทธิภาพจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 21 คน
ซ่ึงค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ของบทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีได้กําหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของการวิจัยซ่ึงแสดงว่าบทเรียนฝึกทักษะการเรียนภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพที่จะนําไปใช้
ในการเรียนการสอนได้ซ่ึงแสดงว่าบทเรียนฝึกทักษะการเรียนภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพที่จะนําไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้ท่ีมีผลเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก ผู้วิจัยได้มีการศึกษาเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยศึกษาตัวชี้วัดในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อย่างถ่องแท้
ก่อน จากน้ันจึงได้สร้างบทเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมท้ังแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการ
เรียนภาษาอังกฤษขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ขอความอนุเคราะห์จากครูผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนอีกท้ังนักศึกษาอีก          
3 ท่านท่ีมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษมาช่วยตรวจทานเน้ือหาในเครื่องมือให้อีกทางหน่ึง จึงทําให้เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยมีความสอดคล้องและเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี ภูริโสภิษฐ์ (2553:บทคัดย่อ) การพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบัวขาว         
ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ท่ีผู้ศึกษาสร้างข้ึน มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 78.08/77.61      
สูงกว่าท่ีตั้งไว้คือ E1/E2 = 75/75  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนจากการทดสอบค่าที พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะ       
การเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงข้ึนกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ท่ีผลเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก     
วางแผนการเตรียมการอย่างเป็นระบบ ในการจัดทําเนื้อหาและเคร่ืองมือและสื่อท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากนั้นได้
นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจดูความเรียบร้อยและความเหมาะสมกับระดับชั้น ซ่ึงพบปัญหาคือเนื้อหา     
ท่ีนํามาจัดการเรียนการสอนมีความยากเกินกว่าระดับของนักเรียน และการจัดเรียงข้อสอบให้สวยงามและใช้ขนาดของ
ตัวหนังสือให้เหมาะกับระดับของผู้เรียน เม่ือได้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมแล้วจึงนําไปใช้กับกลุ่มหาประสิทธิภาพ      
ท้ัง 3 กลุ่ม ซ่ึงมีการทดลองใช้เคร่ืองมือกับท้ังสามกลุ่มเม่ือพบปัญหาและความไม่เหมาะสมก็ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย จากน้ันเม่ือได้ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเป็นอย่างดีแล้ว จึงได้นําไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจึงทําให้ผลออกมาในระดับดีมาก อีกท้ังวิธีการนําเสนอของครูสร้างความสนใจให้กับนักเรียนจึงทํา
ให้นักเรียนมีความต้ังใจในการเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้อยากที่จะฝึกฝน และครูมีเทคนิคโดยการ
ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนและการตรวจการบ้านการอธิบายแก้ไขข้อท่ีผิดให้สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน จึงทําให้นักเรียน      
มีผลสัมฤทธ์ิมากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อีกท้ังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ทุกคนมีความต้ังใจและเอาใจใส่ใน
การเรียนอีกท้ังการทํางาน ทําให้นักเรียนทุกคนมีผลคะแนนในการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี            
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริรัตน์ แก้วเกิด (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน     
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ออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบปกติโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน    
ออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติกลุ ่ม         
ตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2552 จํานวน 60 คนซ่ึงได้มา
โดยสุ่มอย่างง่ายและสุ่มเข้ารับวิธีการทดลองด้วยวิธีการจับสลากกลุ่มทดลองสอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทจํานวน 
30 คน กลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีการสอนแบบปกติจํานวน 30 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทและใช้วิธีการสอนแบบปกติและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการอ่านออกเสียงคําศัพท์
ภาษาอังกฤษซ่ึงมีความเป ็นมาตรฐาน ท่ี มีค ่าความยากง ่าย  (p) อยู ่ระหว ่าง 0.25-0.69 ค ่าอํานาจจําแนก  (r)                 
ตั้งแต่ 0.25-0.75 และค่าความเชื่อม่ัน 0.86 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีการสอน
แบบเอ็กซ์พลิซิทมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงคําศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังใช้วิธีการสอนแบบปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
การใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     
โดย คะแนนเฉล่ียหลังเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทสูงกว่าคะแนนเฉล่ียหลังเรียนท่ีได้รับการ
สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

3. ผลสะท้อนกลับของนักเรียนจากเคร่ืองมือท้ัง 3 แบบภายหลังการสอนด้วยบทเรียนท่ีสร้างข้ึน พบว่า 
 1) ผลการศึกษาผลสะท้อนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ภายหลังการเรียนการสอนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า 1) จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมมีผล
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาในรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดสามลําดับแรก คือ ห้องเรียนมีความ
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสื่อท่ีใช้เหมาะสมกับวิธีสอนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนและอยากเรียนเพิ่มอีก
และส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดสองอันดับ อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุดตามลําดับ คือ ครูสอนตามข้ันตอนเข้าใจง่าย
และแบบฝึกทักษะการฟังฝึกกิจกรรมได้สะดวกและง่าย 

 2) ผลการวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
การเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีแผนการจัดการเรียนรู้รวมท้ังหมดจํานวน 8 แผน มีผลการสังเกตโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 
พบว่ามีผลคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด และหัวข้อท่ีสังเกตจะประกอบด้วย 5 ด้านคือ 1) การให้ความร่วมมือ มีผล
ค่าเฉลี่ยซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ มากท่ีสุด 2) ความมีระเบียบวินัย มีผลค่าเฉลี่ยซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ    
มากท่ีสุด 3) ทํางานเสร็จทันเวลา ซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4) ใฝ่เรียนรู้ ซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับมาก 5) มีความ
รับผิดชอบ ซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับมาก  
  3) ผลการสัมภาษณ์ความรู้คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการ
เรียนภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์นักเรียนโดยเลือกสุ่มสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมในการเรียนการสอน มีหัวข้อท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ จํานวน ท้ังหมด 5 ข้อ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมในการเรียนการสอนของนักเรียน โดยมีหัวข้อ
คําถามท้ังหมด จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ 1) เนื้อหาคําศัพท์มีความยาก–ง่าย เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนอย่างไร สรุปได้คือ 
สรุปได้คือ เนื้อหาท่ีนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมไม่ยากมาก นักเรียนเคยได้ยินมาบ้างแล้ว ทําให้
เข้าใจในเน้ือหาได้ดี 2) ผู้จัดการเรียนการสอนได้ใช้สื่อและกิจกรรมตามลําดับข้ันตอนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
ขึ้น พบว่า คุณครูมีการนําสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีความหลากหลาย นักเรียนบางคนไม่เคยเห็นมาก่อน ทําให้
น่าสนใจมาก 3) นักเรียนได้รับความรู้มากน้อยเพียงใดจากการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทในคร้ังนี้อย่างไร
บ้าง สรุปได้ คือ นักเรียนรับความรู้เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ และสามารถจําเนื้อหาท่ีได้เรียนในคาบท่ีแล้วเพราะวิธีการสอนท่ีครู
ใช้เป็นวิธีแบบทบทวนเนื้อหาเดิมท่ีเรียนได้อย่างสนุกสนาน มีความรู้มากข้ึนในเรื่องคําศัพท์และโครงสร้างประโยคอย่าง
ง่ายในการจัดทํากิจกรรมในคร้ังนี้ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมของผู้จัดโครงการอย่างไร พบว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจมากซ่ึงนอกจากจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีท่ีไม่น่าเบื่อแล้ว นักเรียนยังได้ความรู้ใหม่ๆจากคําศัพท์ในบทเรียน    
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ซ่ึงบ่อยและจดจําได้ง่าย 5) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือข้อเสนอแนะ สรุปได้คือ นักเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบน้ีขึ้น
อีก อยากให้ครูเสริมเกมหรือเพลงอีกให้มากกว่าเดิม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิ ซิท  (Explicit Teaching Method)          
ด้วยสื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้เสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

1) การวิจัยทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching 
Method) ด้วยสื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4 ผู้สอน              
ควรเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นมากย่ิงข้ึนเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ 

2) การวิจัยทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching 
Method) ด้วยสื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ14102) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4 ผู้สอน             
ควรทบทวนขั้นตอนในการฝึกเป็นอย่างดีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบและง่ายต่อการเข้าใจพร้อมการ
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
 2. ข้อเสนอในการนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
  1) สามารถนําไปดัดแปลงเป็นแนวทางในการวิจัยทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐาน     
ในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป 
  2) สามารถนําไปใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมในการวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  3) ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร ครูควรเป็นผู้ดูแลให้คําแนะนํา การเรียนการสอนควร
เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
              1) ในการวิจัยในคร้ังนี้ จากการตรวจการสะท้อนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยมี
หัวข้อท่ีมีการประเมินมีค่าตํ่าสุด 2 อันดับคือกิจกรรมในแบบฝึกสะดวกและง่ายและนักเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้ ซ่ึงผู้สอนควรปรับเนื้อหาให้เหมาะสม และพยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมให้มาก
ท่ีสุดเพ่ือการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

2) ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนด แต่มีนักเรียนบางคนท่ียังสอบได้คะแนนน้อย  ด้วยอาจเป็นเพราะนักเรียนยังไม่เข้าใจ        
ในเนื้อหาจริงๆ และขาดการทบทวน ฉะนั้นก่อนสอบควรมีการทบทวนเนื้อหาคร่าวๆ ก่อนสอบวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
  3) ในการทําวิจัยในคร้ังต่อไป  จากผลการสะท้อนผลของการจัดการเรียนการสอนจากการ         
ตอบแบบสอบถามของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนนั้นควรมีการจัดทําเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและอยู่ในความสนใจ     
ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนนั้นอยากท่ีศึกษาในเนื้อหาวิชามากย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาทักษะการเรียนรูท้างคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านกรณีศึกษา: นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือหาประสิทธิผลของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโจทย์ปัญหาระคน 
วิชาคณิตศาสตร์ และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีการสอน
แบบห้องเรียนแบบกลับด้าน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 7 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
คือ แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบเรื่องโจทย์ปัญหาระคน และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
(%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test แบบ Dependent Sample 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน มีค่าเท่ากับ 0.6324 ซ่ึงแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.6324 หรือ คิดเป็นร้อยละ 63.24 และค่าดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ท่ีตั้งไว้  
 2) วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมีผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความว่า ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดย ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนท่ีสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน 
คําสําคัญ: การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์, วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to 1) study of efficiency index value of flipped classroom 
activity of miscellaneous proposition to solve problems in mathematics, 2)  compare learning 
achievement of learners before and after learning by using the flipped classroom teaching method. 
The research instruments consisted of the skill practice on miscellaneous proposition to solve  
problems the learning achievement evaluation and management learning plan of miscellaneous 
proposition solving problem and the collected data were the efficiency and statistics used in data 
analysis included the IOC and analyzed by the percentage (%), mean, standard deviation (S.D.) and t-
test dependent sample. 
 The research finding were as follows: 
 1 )  Index number of mathematical skill on the topic of miscellaneous proposition solving 
problem by using  flipped classroom activities was  0.6324, so it showed that the students increased 
the knowledge at 0.6324 or 63.24 % and the effectiveness index of research showed higher values at 
0.50.   
 2) The classroom using teaching by flipped classroom method activities pointed out higher 
post-test scores than pre-test score statistically significant level 0.05. that means, the learners used 
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flipped classroom teaching method activities to develop as post-test scores higher than pre-test 
scores ; at the significance level of 0.05. 
Keywords: The Development of Mathematical Skill, Flipped Classroom Activity 
 

บทนํา 
 
 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) และนโยบายด้านการศึกษาให้ลด
ภาระงานท่ีไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียนลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอก
ห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและ
มีความสุขให้นักเรียน และครูออกนอกห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวกับการศึกษา (ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ.2558) ซ่ึง
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการให้การศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีจะทําให้โลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และปัญหา รวมท้ังโอกาสและสิ่งท่ีเป็นไปได้ใหม่ๆ ท่ีน่า
ตื่นเต้นไม่จํากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ท่ัวโลก 
 ภาพของห้องเรียนจะขยายกลายเป็นชุมชนท่ีใหญ่ขึ้น (greater community) นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ชี้นํา
ตนเองได้  (self-directed) มีการทํางานท้ังอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกับคนอ่ืน หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะ
ท้าทายสําหรับนักเรียนทุกคน และคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่เน้นการยึดตําราเป็นตัวขับเคลื่อน 
(textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน (fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการ 
บูรณาการการสอนทักษะและเน้ือหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นท่ีเคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมีการ
เรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรู้จากตําราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ความรู้ (knowledge) จะ
ไม่หมายถึงการจดจําข้อเท็จจริงหรือตัวเลข แต่จะเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยและการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับความรู้และ
ประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู่ ทักษะและเนื้อหาท่ีได้รับจะเกี่ยวข้องและมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติในโครงงาน จะไม่จบลง
ตรงท่ีการได้รับทักษะและเนื้อหาแล้วเท่านั้น การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจําและความไม่เกี่ยวโยงกับ
ความเข้าใจต่อการนําไปปฏิบัติได้จริง ไปเป็นการประเมินท่ีผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย  
(self-assessment)   

วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ซ่ึงห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยท่ีผู้เรียนจะได้เรียนรู้
จากการบ้านท่ีได้รับผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์ (Video) นอกชั้นเรียนหรือท่ีบ้านส่วนการเรียนในชั้นเรียน
ปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ท่ีได้รับร่วมกันกับเพ่ือนร่วมชั้นโดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ 
(สุรศักด์ิ ปาเฮ. 2556) 

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะนําการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงจะทําให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านสติปัญญา และในขณะเดียวกันก็เป็น
แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือหาประสิทธิผลของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านวิชาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียน

แบบกลับด้าน 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหินกอง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 7 คน 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  คือ  รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

จํานวน 4 แผน 4 ชั่วโมง ดังน้ี 
แผนการเรียนรู้ท่ี 1  การบวก ลบ คูณ หาร เวลา 1 ชั่วโมง 

 แผนการเรียนรู้ท่ี 2      โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เวลา 1 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี  3     โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน เวลา 1 ชั่วโมง 
  แผนการเรียนรู้ท่ี  4     โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เวลา 1 ชั่วโมง 

2) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรยีน เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน  
จํานวน 4 ชุด ชุดละ 20 ข้อ ดังน้ี 

ชุดท่ี 1 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จํานวน 20 ข้อ 
ชุดท่ี 2 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร 

จํานวน 20 ข้อ 
ชุดท่ี 3 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียน เรื่อง โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน 

จํานวน 20 ข้อ 
ชุดท่ี 4 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

จํานวน 20 ข้อ 
 

4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  3.1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
  1)    วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู้ 
  2)  ศึกษาเอกสาร แนวคิด และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิธีสอน 
  3)  ศึกษาเอกสาร แนวคิด เกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4)  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์ปัญหาระคน โดยให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอนเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วนําข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา
คํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วเลือกค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป  

  5) นําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน ท่ีใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน นําไป
สอนเพ่ือพัฒนานักเรียนและเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

1) วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2) สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาระคน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 
20 ข้อ 
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3) นําแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดย
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า 0.50 ขึ้นไป  

4) นําแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาและความ
เหมาะสมเพ่ือทําการปรับปรุงแก้ไข 

5) นําแบบทดสอบท่ีได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ชุดเดิมเพ่ือ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้วิธีการของ Rovinelli และ Hambleton  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 60) 

6) หลังจากผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องแล้วนําแบบทดสอบมาหาความเท่ียงตรงของ
แบบทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
(สมนึก  ภัททิยธนี.  2541: 221)  เลือกข้อท่ีได้  0.50 ขึ้นไป  โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ได้ตรวจแก้ไข แล้วผู้วิจัย
นํามาปรับปรุงแก้ไข 

7) พิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับทดลองจากจํานวนข้อท่ีผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาคือมีค่า 0.5 ขึ้นไป 

8) นําแบบทดสอบไปทดลองสอบแล้วไปทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 จํานวน  30  คน
ท่ีไม่ใช่ประชากร 

9) นํากระดาษคําตอบท่ีได้ตรวจให้คะแนนข้อละ 1  คะแนน  สําหรับคําตอบท่ีถูกและให้ 0 
คะแนนสําหรับคําตอบท่ีผิด นํามาวิเคราะห์หาค่าความยากและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายข้อโดยใช้สูตรของ  
Brennan (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535: 81) 

10) คัดเลือกข้อสอบท่ีเข้าเกณฑ์ คือ ค่าความยากระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 
0.20  ขึ้นไปจํานวน 20 ข้อ  ซ่ึงมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.93  และค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง 0.20 ถึง 0.88 

11) นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไว้แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้วิธีของ Lovett  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 91 – 93)  ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.53 

12) จดัพิมพ์แบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเป็นแบบทดสอบฉบับจริง จํานวน 20 ข้อ 
เพ่ือนําไปใช้กับประชากร 

13) นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ืองโจทย์ปัญหาระคน ไปใช้เก็บรวบรวมคะแนนนักเรียน 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ก่อนการทดลองให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง

โจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
2) ผู้วิจัยดําเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนจํานวน 1 แผนโดยให้นักเรียนเรียน

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
3) เม่ือสิ้นสุดการทดลองสอนแล้วนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่องโจทย์ปัญหาระคนไปทดสอบนักเรียนอีกคร้ังจากนั้นนําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตอ่ไป 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาระคนโดยใช้วิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยดําเนินการโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับ
ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ตามข้ันตอนดังน้ี 

 1)  ศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการหาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ 

 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาระคน โดยใช้วิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบทีแบบไม่
อิสระ (t – test for Dependent Sample) 
 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 535 |



  
 

ผลการวิจัย 
 
 1.  การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index; E.I.) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง 
โจทย์ปัญหาระคนโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึน เพ่ือดูพัฒนาการของการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยนําไปหาค่าร้อยละ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน โดยใช้เกณฑ์ 0.50 ได้ผลดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน แผนการเรียนรู้ท่ี 1 การบวก ลบ คูณ 
หาร โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
 
จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวมก่อนเรียน คะแนนรวมหลังเรียน ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

7 20 72 115 0.6324 
  
 จากตารางท่ี 1 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน มีค่าเท่ากับ 0.6324 ซ่ึงแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.6324 หรือ คิดเป็นร้อยละ 63.24 และ ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ท่ีตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี 2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน แผนการเรียนรู้ท่ี 2 โจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หาร โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
 
จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวมก่อนเรียน คะแนนรวมหลังเรียน ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

7 20 55 121 0.7765 
  
 จากตารางท่ี 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน มีค่าเท่ากับ 0.7765 ซ่ึงแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.7765 หรือ คิดเป็นร้อยละ 77.65 และค่า
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนท่ีผู้วจิัยสร้างข้ึน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ท่ีตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี 3 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน แผนการเรียนรู้ท่ี 3 โจทย์การบวก ลบ 
คูณ หารระคน โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
 
จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวมก่อนเรียน คะแนนรวมหลังเรียน ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

7 20 50 120 0.7778 
 
 จากตารางท่ี 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน มีค่าเท่ากับ 0.7778 ซ่ึงแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.7778 หรือ คิดเป็นร้อยละ 77.78 และค่า
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนท่ีผู้วิจยัสร้างขึ้น มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ท่ีตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี 4 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน แผนการเรียนรู้ท่ี 4 โจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หารระคน โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
 
จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวมก่อนเรียน คะแนนรวมหลังเรียน ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

7 20 64 133 0.9079 
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 จากตารางท่ี 4 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน มีค่าเท่ากับ 0.9079 ซ่ึงแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.9079 หรือ คิดเป็นร้อยละ 90.79 และค่า
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ท่ีตั้งไว้ 
 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ทางการเรียนของผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหิน
กอง ก่อนและหลังการเรียนจากการใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านได้ผลดังรายละเอียดในตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 

กลุ่มตัวอย่าง N X  S.D. t Sig. 
ก่อนการทดลอง 7 10.29 1.80 

18.06* 0.000 
หลังการทดลอง 7 16.43 1.27 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยมีผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ประสิทธิผลของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโจทย์ปัญหาระคน วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนแบบกลับด้านมีผลการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
 จากผลการวิจัยพบว่า 
 1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน มีค่าเท่ากับ 0.6324 ซ่ึงแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.6324 หรือ คิดเป็นร้อยละ 63.24 และ ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับวิจัยของธัญญาศิริ แก้วระกํา (2551: บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคนท่ีพัฒนาข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าดัชนีประสิทธิผล
ของชุดฝึกทักษะ เท่ากับ 0.68 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิผล 0.50 ท่ีกําหนดไว้ แสดงว่าเม่ือนักเรียนได้รับการสอนมี
ความก้าวหน้าหรือมีพัฒนาการของนักเรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 68 
 2. วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมีผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความว่า  ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนท่ีสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านทําให้ครูมีเวลาชี้แนะนักเรียนและช่วยนักเรียน สร้างสรรค์แนวคิดต่างๆ ได้มากข้ึน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเน้น
การเรียนรู้โดยเกิดจากตัวนักเรียนเป็นสําคัญ ซ่ึงคํานึงถึงภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนของนักเรียนท่ีมีการบ้านหลากหลายวิชาท่ี
ต้องทําส่งในเวลาจํากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลยา  เมาะราษี (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียนท่ีใช้วิธีสอน
แบบย้อนกลับร่วมกับห้องเรียนแบบกลับด้านบนเครือข่ายสังคม  ในรายวิชา การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ในวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นวิธีการสอนท่ียังไม่เต็มรูปแบบ ดังนั้นในการนําวิจัยไปใช้ในครั้ง
ต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

 2.  ควรนําวิธีการสอนในการทําวิจัยคร้ังนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนในเนื้อหาและระดับชั้นเดียวกันกับงานวิจัย 
 3.  ควรจัดเวลาท่ีใช้ให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกต่างในด้านความรู้ความสามารถระหว่าง

บุคคลเป็นสําคัญ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวแปรระดับนักเรียนและตัวแปรระดับห้องเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 1,282 คน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 66 คนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรระดับนักเรียน จํานวน 5 ตัวแปร คือ 1) ความรู้พ้ืนฐานเดิม 2) เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4) ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 5) เวลาท่ีใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม และตัวแปรระดับ
ห้องเรียน จํานวน 2 ตัวแปร คือ 1) คุณภาพการสอนของครู และ 2) บรรยากาศในชั้นเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ คือแบบสอบถามสําหรับนักเรียน และแบบสอบถามสําหรับครู ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
0.871 และ 0.891 ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
พหุระดับด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น (HLM : Hierarchical Linear Models) 

ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
1. ตัวแปรระดับนักเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่  ความรู้พ้ืนฐานเดิม 
(KNOW) เวลาท่ีใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม (TIME) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOTV) 

2. ตัวแปรระดับห้องเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ คุณภาพการสอน
ของครู (TQT) 

3. สมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับ 
 Within – Classroom Model  
 

	 	 52.328∗∗ 0.609∗∗ KNOW 0.486∗∗ 9.477∗∗
1.624∗∗ 	 		  

     Between – Classroom Model 
 

. 	 52.091∗∗ 4.050∗ 			  

 	 0.607	∗∗	 			 . 

 	 0.374	∗∗	 			 . 

 	9.330	∗∗	 			 . 

..  	 1.654		∗∗ 			  

คําสําคัญ: ปัจจัยพหุระดับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study factors influencing mathematics ordinary national 
educational test (O-NET) of Pratomsuksa 6 students belonged to Phetchabun Primary Education Service 
Area Office using a multilevel analysis.  The groups of sample included 1,282 Pratomsuksa 6 students 
and 66 mathematics teachers belonged to Phetchabun Primary Education Service Area Office zones 1, 
2 and 3 in academic year of 2016, which were obtained by the multi-stage random sampling technique. 
Variables consisted of two levels, student and classroom levels.  The student level comprised of 5 
variables including 1)  prior knowledge 2)  attitude toward mathematics subject 3)  achievement 
motivation 4)  attention of parents and 5)  time spent to additional learning.  The classroom level 
comprised 2 of variables including 1)  teaching quality and 2)  atmosphere in classroom.  Research 
instruments used were 2 questionnaires one for students and the other for teachers with reliability 
values of 0.871 and 0.891, respectively, which were analyzed by using descriptive statistics, Pearson’s 
product moment correlation, and hierarchical linear models analysis. 
 The executive summary was as follow:  

1. Variables in the student level influencing mathematics O-NET of Pratomsuksa 6 students 
at a significance level of 0. 01 were prior knowledge ( KNOW) , time spent to learning addition ( TIME) , 
attitude toward mathematics subject (ATT) and achievement motivation (MOTV). 

2. Variable in the classroom level Influencing mathematics O-NET of Pratomsuksa 6 students 
at a significance level of 0.05 was only teaching quality. (TQT). 

3. The predictive equations of the factors influencing mathematics O-NET of Pratomsuksa 6 
students by using multilevel analysis: 
   Within – Classroom Model  
 

	 	 52.328∗∗ 0.609∗∗ KNOW 0.486∗∗ 9.477∗∗
1.624∗∗ 	 		  

       Between – Classroom Model 
 

. 	 52.091∗∗ 4.050∗ 			  

 	 0.607	∗∗	 			 . 

 	 0.374	∗∗	 			 . 

 	9.330	∗∗	 			 . 

..  	 1.654		∗∗ 			  

Keywords: Multi-Level Factors, Ordinary National Test, Mathematics 

บทนํา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจําเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนได้รับการ
พัฒนามีความสามารถ และความสําเร็จทางการเรียนหรือไม่ จึงได้กําหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 
ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ โดยมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ 
ต้องการสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดได้มากน้อยเพียงใด 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท้ัง 4 ระดับ จึงเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญย่ิง ท่ีสะท้อนถึงผลการจัดการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนได้
รู้ถึงความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี ว่าต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาในเรื่องใด ซ่ึงจะเป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ รวมท้ังยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551, น.28) ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของชวาล     
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แพรัตกุล นักวัดผลท่ีมีชื่อเสียงของไทย ท่ีแสดงทัศนะไว้ในเชิงปรัชญาว่า “ทดสอบเพ่ือค้น และพัฒนาศักยภาพมนุษย์” 
(อ้างถึงใน ระพินทร์  โพธ์ิศรี 2554, น.96) 

ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาสามารถพิจารณาได้หลายประการ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก็เป็น
สิ่งหนึ่งท่ีแสดงได้ว่าการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนนั้นประสบผลสําเร็จหรือไม่ ดังผลสะท้อนจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556–2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง ร้อยละ 50 ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานผลการประเมินทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ท่ีนําไปเปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
พบว่า ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา ซ่ึงปีการศึกษาท่ีมีผลการทดสอบตํ่ากว่าระดับประเทศมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ปีการศึกษา 2556 ต่ํากว่าระดับประเทศร้อยละ 5.11 รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2558 ต่ํากว่าระดับประเทศ
ร้อยละ 4.51 และปีการศึกษา 2557 ต่ํากว่าระดับประเทศร้อยละ 2.80 ตามลําดับ และถ้าพิจารณาไปท่ีมาตรฐานการ
เรียนรู้ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ยังตํ่ากว่าระดับประเทศ ในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ. 2557-2559)  

จาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักการศึกษาหลายๆ ท่าน เช่น Bloom (1976, น.167) ได้
กล่าวถึง ทฤษฏีการเรียนรู้ในโรงเรียนไว้ว่าความรู้พ้ืนฐานเดิม เป็นความรู้ทักษะและความสามารถท่ีจําเป็นต่อการเรียนใน
เร่ืองใหม่ การที่ว่ามีความรู้พ้ืนฐานเดิมอยู่มากเป็นฐานสําคัญช่วยให้เรียนรู้ได้มากและเร็วข้ึน Atkinson (1961, น.220-
228) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ว่า ผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีความพยายามท่ีจะทํางานนั้นให้สําเร็จ 
Cronbach (1977, น.112-115) กล่าวว่า ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการประสบความสําเร็จในชีวิต
ของเด็กเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีบิดามารดา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เอาใจใส่ดูแลให้ความรักความอบอุ่นแล้วจะทําให้เด็ก
เรียนได้เต็มท่ีและประสบความสําเร็จในการเรียน และจากงานวิจัยของ รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์ (2555, น.3) พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ํา สาเหตุหนึ่งมาจากนักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะ
ด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่งท่ีเรียกว่า “เจตคติ” House (2002, น.261-263) พบว่าจํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีใช้ในการศึกษา
หาความรู้หรือทําการบ้านเป็นตัวพยากรณ์ท่ีมีนัยสําคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดาวัลย์  คํากันยา (2553, น.82) 
พบว่า คุณภาพการสอนของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เนื่องจากครูถือว่ามีบทบาทอย่างย่ิงในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ถ้าครูมีการจัดการเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพ ผลการ
เรียนรู้ของเด็กก็จะมีคุณภาพไปด้วย และ ชนิดา เพ็ชรโรจน์ (2555, น.124) ท่ีพบว่า บรรยากาศในชั้นเรียน เป็นตัวแปร
ระดับห้องเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะถ้าทราบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ทดสอบของนักเรียนแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้นักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเลือกศึกษาตัวแปรในสองระดับคือ ระดับนักเรียน  และระดับห้องเรียน    
โดยใช้วิธีวิเคราะห์พหุระดับ (A Multilevel Analysis) เพ่ือให้ผลกาวิจัยมีความถูกต้อง มีความเที่ยงตรงภายนอก (ศิริชัย  
กาญจนาวาสี. 2550, น.68-69) สามารถนําข้อค้นพบท่ีได้จากผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางประกอบ การจัดการ
เรียนการสอน สําหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับท่ีสูงข้ึน      
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาตัวแปรระดับนักเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 เขต 2 และเขต 3 
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2. เพ่ือศึกษาตัวแปรระดับห้องเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 เขต 2 และเขต 3 

3. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 เขต 2 และเขต 3 โดยวิธีวิเคราะห์พหุระดับ 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากร  
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จํานวน 7,781 คน จาก 510 โรงเรียน 
1.2 ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จํานวน 510 โรงเรียน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จาก 66 ห้องเรียน จํานวน 1,282 คน  
      2.2 ครูท่ีทําการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 66 คน จาก 66 
โรงเรียน จากห้องเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
3.1 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 
3.2 ตัวแปรอิสระ  แบ่งตามโครงสร้างของตัวแปรสําหรับใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ เป็น 2 ระดับ คือ ตัว

แปรระดับนักเรียน ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ ความรู้พ้ืนฐานเดิม เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความ
เอาใจใส่ของผู้ปกครอง เวลาท่ีใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม และตัวแปรระดับห้องเรียน จํานวน 2 ตัวแปร คือ คุณภาพการสอน
ของครู และบรรยากาศในชั้นเรียน 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังนี้ มีจํานวน 3 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม

สําหรับครู แบ่งเป็น 3 ตอน มีค่าความเท่ียง เท่ากับ 0.891 ฉบับท่ี 2 เป็นแบบสอบถามสําหรับนักเรียน แบ่งเป็น 5 ตอน 
มีค่าความเท่ียง เท่ากับ 0.871 และฉบับท่ี 3 เป็นแบบบันทึกคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปี
การศึกษา 2558 โดยให้ครูประจําวิชาเป็นผู้ให้ข้อมูล สําหรับตัวแปรความรู้พ้ืนฐานเดิม 

5. การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามด้วยตนเองจากนักเรียนและครูผู้สอนโดยตรงส่วนหนึ่ง และดําเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้
ครูผู้สอน แล้วนัดหมายวันรับคืนด้วยตนเอง ซ่ึงได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบจาก 66 โรงเรียน ประกอบด้วย ของ
ครูผู้สอนจํานวน 66 ฉบับ และของนักเรียนจํานวน 1,282 ฉบับ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการดําเนินการวิจัยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร 
และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ด้วยวิธีวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป  
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7. กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ 

และสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดัง ภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 : การวิเคราะห์พหุระดับ 

ผลการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ระดับ ได้ผลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ระดับนักเรียน (Micro-Level) ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ขั้นโมเดลศูนย์ (Null Model) และวิเคราะห์ขั้น

โมเดลอย่างง่าย (Simple Model)  
1.1 การวิเคราะห์ขั้นโมเดลศูนย์ (Null Model) เป็นการวิเคราะห์ขั้นแรกสุดเพ่ือให้เห็นภาพรวมของตัวแปรผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในแต่ละชั้นเรียน โดยไม่มีตัวแปรอิสระเข้าร่วมพิจารณา ดังรายละเอียดตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์ขั้นโมเดลศูนย์ (Null Model)  
 

ตัวแปรตาม 
อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effect) อิทธิพลสุ่ม (Random Effect) 

Coefficient Std. Error t 
Variance 

Component 
df   

O-NET INTRCPT2,   34.840 1.018 34.215** 55.849 65 600.375** 
** p<.01 
 จากตาราง พบว่าค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( ) มีค่าเท่ากับ 34.840 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่ามีความแตกต่างกันด้วยผลของตัวแปรอิสระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง คือ ตัวแปร
อิสระระดับนักเรียน ซ่ึงแสดงว่าสามารถทําการวิเคราะห์ในข้ันโมเดลอย่างง่าย ต่อไปได้  
 

1.2 การวิเคราะห์ขั้นโมเดลอย่างง่าย (Simple Model) เป็นการวิเคราะห์ท่ีนําตัวแปรอิสระระดับนักเรียน
เข้ามาวิเคราะห์ทีละตัว ดังรายละเอียดตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 

ตัวแปรพยากรณ์ระดับห้องเรียน  
- คุณภาพการสอนของครู 
- บรรยากาศในชั้นเรียน 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตัวแปรพยากรณ์ระดับนักเรียน  
- ความรู้พ้ืนฐานเดิม 
- เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
- ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 
- เวลาท่ีใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม 

ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์ขั้นโมเดลอย่างง่าย (Simple Model) 
  

ตัวแปรระดับโรงเรียน 
อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effect) อิทธิพลสุ่ม (Random Effect) 

Coefficient Std. Error t 
Variance 

Component 
df   

INTRCPT2,   -52.328 3.373 -15.512** 308.683 40 81.992** 

KNOW Slope,   0.609 0.041 14.648** 0.028 40 70.453** 

TIME Slope,   0.486 0.108 4.491** 0.151 40 51.420 

ATT Slope,   9.477 0.549 17.271** 2.041 40 34.617 

MOTV Slope,   1.624 0.535 3.035** 1.906 40 42.498 

SUP Slope,   -0.253 0.449 -0.565 1.101 40 39.847 
 **p<.01 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เม่ือให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นตัวแปรตาม จากการ
พิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงท่ี (Fixed Effect) พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนตัวแปรอิสระระดับนักเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานเดิม (KNOW) เวลาท่ีใช้ในการศึกษา
เพ่ิมเติม (TIME) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOTV) โดยส่งผลทางบวกกับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แสดงว่านักเรียนท่ีมีความรู้พ้ืนฐานเดิมดี ใช้เวลาท่ีในการศึกษาเพ่ิมเติมมาก 
มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีดี และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมาก มีแนวโน้มท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) สูงด้วย ผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนและตัวแปรความรู้พ้ืนฐานเดิม (KNOW) ของนักเรียนมีความแปรปรวน
ระหว่างนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) และความรู้พ้ืนฐานเดิม (KNOW) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ของนักเรียนมีความแตกต่างกันเพียงพอท่ีจะศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ระดับห้องเรียนต่อไป  

2. ระดับห้องเรียน (Macro-Level) ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ขั้นโมเดลสมมติฐาน (Hypothetical Model)   
2.1  การวิเคราะห์ขั้นโมเดลสมมติฐาน (Hypothetical Model) เป็นการวิเคราะห์ท่ีนําตัวแปรอิสระระดับ

นักเรียนท่ีผ่านการวิเคราะห์และพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมจากการวิเคราะห์ขั้นโมเดลอย่างงา่ย มาวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปร
อิสระระดับห้องเรียน เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรระดับห้องเรียน ดังรายละเอียดตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ขั้นโมเดลสมมติฐาน (Hypothetical Model)  
 

ตัวแปรระดับโรงเรียน 
อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effect) อิทธิพลสุ่ม (Random Effect) 

Coefficient Std. Error t 
Variance 

Component 
df   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยของโรงเรียน 0  
INTRCPT2, 00 -52.091 2.709 -19.230** 106.552 44 56.846 
TQT Slope, 01 4.050 1.054 2.176*    
ATM Slope, 02 4.162 8.414 0.495    

 
 
 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 544 |



ตารางท่ี 3 (ต่อ)  
 

ตัวแปรระดับโรงเรียน 
อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effect) อิทธิพลสุ่ม (Random Effect) 

Coefficient Std. Error t 
Variance 

Component 
df   

ผลของ KNOW ต่อ Y 1  
INTRCPT2, 10 0.607 0.036 16.767** 0.009 44 60.077 
TQT Slope, 11 0.279 0.153 1.817    
ATM Slope,  12 -0.025 0.118 -0.216    
ผลของ TIME ต่อ Y 2  
INTRCPT2, 20 0.375 0.100 3.755** 0.092 44 61.595* 
TQT Slope, 21 0.185 0.380 0.487    
ATM Slope, 22 0.227 0.296 0.936    
ผลของ ATT ต่อ Y 3  
INTRCPT2, 30 9.330 0.543 17.177** 1.133 44 36.629 
TQT Slope, 31 2.004 2.195 0.913    
ATM Slope, 32 0.621 1.635 0.380    
ผลของ MOTV ต่อ Y 4  
INTRCPT2, 40 1.654 0.509 3.253** 1.341 44 35.972 
TQT Slope, 41 -1.094 1.987 -0.550    
ATM Slope, 42 2.338 1.561 1.498    
2=(308.683-106.552)/308.552)= 0.6548 

**p<.01, *p<.05 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขั้นโมเดลสมมติฐาน (Hypothetical Model) เม่ือให้ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นตัวแปรตาม จากการพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงท่ี (Fixed Effect) 
พบว่าค่าคงท่ีของการวิเคราะห์ระดับห้องเรียน ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 ส่วนตัวแปรระดับห้องเรียน (Macro-Level) ท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 คือ คุณภาพการสอนของครู (TQT) โดยท่ีคุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกกับค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน แสดงว่าถ้าคุณภาพการสอนของครูสูงข้ึน มีแนวโน้มท่ีจะทําให้ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนสูงข้ึนด้วย ท้ังนี้ คุณภาพการสอนของครู (TQT) 
สามารถอธิบายความผันแปรของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายห้องเรียนได้
ประมาณร้อยละ 65.48 ( =0.6548)  

จากผลการวิจัยได้รูปแบบสมการ ดังน้ี 
   Within – Classroom Model  
 

	 	 52.328∗∗ 0.609∗∗ KNOW 0.486∗∗ 9.477∗∗
1.624∗∗ 	 		  

       Between – Classroom Model 
 

. 	 52.091∗∗ 4.050∗ 			  

 	 0.607	∗∗	 			 . 

 	 0.375	∗∗	 			 . 

 	9.330	∗∗	 			 . 

..  	 1.654		∗∗ 			  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย สามารถนํามาสรุปผลและอภิปรายได้ดังน้ี 
1. ตัวแปรระดับนักเรียนท่ีส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

1.1 ความรู้พ้ืนฐานเดิม ส่งผลทางบวกต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่านักเรียนท่ีมีความรู้พ้ืนฐานเดิมดี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ก็จะดีตามไปด้วย นักเรียนท่ีมีความรู้พ้ืนฐานเดิมดีจะเรียนรู้ได้รวดเร็วและสามารถเรียนในเร่ืองต่อ ๆ ไปได้โดย
ใช้เวลาไม่นาน สามารถนําความรู้มาใช้ในการเรียนในครั้งต่อไปได้อย่างต่อเนื่องกัน ดังนั้นความรู้พ้ืนฐานเดิมจึงส่งผล
ทางบวกต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว้ และสอดคล้อง
กับทฤษฏีของ Gagne (1974, น.388) ท่ีมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ต้องมีลําดับขั้น เช่นเดียวกับ Bloom 
(1976, น.175) ได้กล่าวไว้ว่าความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ โสภณ  ตอพล (2553, น.114) ศุภร  ศรีนุต (2554, น.120) ณัฐภรณ์  แสงสว่าง (2555, น.135) และอนุวัฒน์  อินทร์
ตา (2555, น.119) ท่ีพบว่าความรู้พ้ืนฐานเดิมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

1.2 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลทางบวกต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่านักเรียนท่ีมีความชอบหรือมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จะส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความอยากเรียน มีความสนใจท้ังในเนื้อหากิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทําให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ท่ีดีขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว้ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรางค์  โค้วตระกูล (2552, น.282) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนท่ีมีเจตคติทางบวกต่อวิชาใดวิชา
หนึ่งจะชอบวิชานั้น และทําให้ได้คะแนนดี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษา  สําราญใจ (2552, น.141) ฉันทนา  รัตนพล
แสน (2553, น.61) ลดาวัลย์  คํากันยา (2553, น.82)  โสภณ  ตอพล (2553, น.115) และ ชนิดา  เพ็ชรโรจน์ (2555, น.
122) ท่ีพบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งผลทางบวกต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่านักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงข้ึนด้วย สาเหตุเพราะผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีเป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้น มีความ
ทะเยอทะยาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รู้จักแก้ปัญหาท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้จะทําให้นักเรียนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงตามไปด้วย เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ท่ีกําหนดไว้ และสอดคล้องกับทฤษฏีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ McClelland (1953, น.110-111) และงานวิจัยของ วิษา 
สําราญใจ (2552, น.139-143)  ลดาวัลย์  คํากันยา (2553, น.82) ศุภร  ศรีนุต (2554:120) ชนิดา  เพ็ชรโรจน์ (2555, 
น.122) และ ศิลปชัย  ซ่ือตรง (2555, น.108) ท่ีพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  

1.4 เวลาท่ีใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม ส่งผลทางบวกต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่านักเรียนท่ีเวลาท่ีใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมมากจะมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานท่ีสูงข้ึนด้วย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนท่ีใช้เวลาในการศึกษาเพ่ิมเติมมาก จะทําให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงตามไปด้วย เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ี
กําหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณู  ดอนมอญ (2540, น.82) สุชาติ  หอมจันทร์ (2546, น.97) วิภา  เมืองม่ิง 
(2549, น.84) และ House (2002, น.261-263) ท่ีพบว่าเวลาท่ีใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  

2. ตัวแปรระดับห้องเรียนท่ีส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
2.1 คุณภาพการสอนของครู ส่งผลทางบวกต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้ เนื่องจากครูมีบทบาทอย่างย่ิงในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ถ้าครูสามารถ
นําเสนอบทเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ ทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างสมํ่าเสมอแล้ว จะส่งผลให้ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงตามไปด้วย เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยท่ีได้กําหนดไว้ และสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ลดาวัลย์  คํากันยา (2553, น.82) ศุภร  ศรีนุต (2554, น.120) และ ศิลปชัย  ซ่ือตรง (2555, น.110) ท่ี
พบว่าคุณภาพการสอน เป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจะพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถทําได้โดย การส่งเสริมและพัฒนาท่ีระดับ
นักเรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานเดิมท่ีดี มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ท่ีสูง ใช้เวลาในการศึกษาเพ่ิมเติม
ให้มากข้ึน และส่งเสริมตัวแปรในระดับห้องเรียน คือ คุณภาพการสอนของครู ผู้ท่ีมีบทบาทอย่างย่ิงในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีระดับท่ีดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ  

จากการดําเนินการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. การวิจัยครั้งนี้พบว่า ตัวแปรระดับนักเรียน ประกอบไปด้วย ความรู้พ้ืนฐานเดิม เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เวลาท่ีใช้การศึกษาเพ่ิมเติม และตัวแปรระดับห้องเรียน คือ คุณภาพการสอนของครู เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นผู้ท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ควรมีการพัฒนาตนเอง จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน หาแนวทางท่ี
จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานเดิมท่ีดี มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง และใช้เวลาใน
การศึกษาเพ่ิมเติมให้มากขึ้น จะทําให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานท่ีสูงข้ึน  

2. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการวิจัยท่ีศึกษาถึงองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เกี่ยวกับตัว
แปรอื่นๆ เพ่ิมเติม และศึกษาถึงองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ในวิชาอ่ืน ๆ 
เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ในระดับชั้นต่างๆ ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
การใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายใน
เรื่องเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อ
ความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  กับเกณฑ์ร้อยละ 70
และ3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเร่ืองเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 1สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรขาคณิตเบื้องต้น (1036102)ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 2 จํานวน 29 คนได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  sampling)เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 
10แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ข้อและแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะ

ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะ
ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

3. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทาง
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ืองเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรม, ศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์, เรขาคณิตของยูคลิด 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) compare the student achievement before and after 
study the using of learning packages to study mathematical vocabulary on the topic of Euclidean 
geometry for Bachelor degree student of education program in mathematics, 2) compare the study 
achievement of 70 percent from using learning packages to study mathematical vocabulary and 3)  
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study the student’ s satisfaction towards learning by using learning packages to study mathematical 
vocabulary on the topic of Euclidean geometry for Bachelor degree student of education program in 
mathematics.  The sample group in the research consisted of 29 students studying in Mathematics 
Department, Faculty of Education Chaiyaphum  Rajabhat University of the academic year 2017. The 
sample was selected by random sampling method. The research instruments were 10 lesson plans 
and 30 items of mathematics learning achievement test with subjective test and evaluation of 
satisfaction with the learning activities. The instruments for collecting data, means, standard deviation 
and t-test were adoped for the data analysis.  

Results of the study were revealed as follows:  
1. The score of learning achievement showed the statistical significance as higher than before 

using at 0.01 level,  
2. The score of learning achievement showed the statistical significance as higher than 70 % 

criteria at 0.01 level,  
3. The student’s satisfaction towards learning by using of learning packages to study 

mathematical vocabulary on the topic of Euclidean geometry for Bachelor degree student of 
education program in mathematics was rated at the most level.  
Keywords: Learning Packages, Mathematical Vocabulary. Euclidean Geometry  
 

บทนํา 
  
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างคน  สร้างสังคม  และสร้างชาติ  เป็นกลไกหลักในการพัฒนากําลังคน

ให้มีคุณภาพ  สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
โลกศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพ่ือการแข่งขันและยืนหยัด
ในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกจึงให้ความสําคัญและทุ่มเทกับการพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ภูมิภาคและของโลก  ควบคู่กับการธํารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ  ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสําคัญ
ในการจัดการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  ภายใต้แรงกดดันภายนอกกระแสโลกาภิ
วัตน์  และแรงกดดันภายในประเทศท่ีเป็นปัญหาวิกฤตท่ีประเทศต้องเผชิญ  เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สังคมไทย
เป็นสังคมคุณธรรม  จริยธรรม  และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคต  โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญและส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษา  ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 :1) ทิศทางของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ขับเคลื่อนภายใต้  6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของ
สังคมและประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนากําลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 :93) ซ่ึงสอดคล้องกับ 
แผนการศึกษาอาเซียน พ .ศ . 2559 – 2563 (THE ASEAN Work Plan On Education 2016 – 2020) ได้กําหนด
ประเด็นสําคัญ 8 ประการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 :8) ได้แก่1) ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พ้ืนเมือง  2) ยกระดับคุณภาพโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สําหรับทุกคน โดยไม่ละเลยผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร 4) สนับสนุนการ
พัฒนาการอาชีวศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) ส่งเสริมการดําเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน6) เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 7) ส่งเสริมบทบาทของ
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การอดมศึกษาให้เข็มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย และ 8) ดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ในปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการสื่อสาร ทําให้สังคม
โลกมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมมากข้ึน ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางดําเนินชีวิต ซ่ึงมีท้ังการแข่งขันและการ
ร่วมมือกับประชาคมโลก ประเทศไทยต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพ้ืนฐานแความเท่าเทียมกัน ดังนั้นแนวทางการ
จัดการศึกษาให้สามารถพัฒนาคนสังคมไทยให้มีสมรรถนะในการแข่งขันและร่วมมือกับประชาคมโลกได้ 
 พ้ืนฐานเบื้องต้นท่ีสําคัญคือการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็น
หัวใจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะคณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญต่อการวางแผนและการพัฒนา
เทคโนโลยี หากพลเมืองของประเทศไม่ได้มีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจําวันหรือวิชาการจะส่งผลเสียต่อ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้นหลักสูตรท่ีจะให้นักศึกษามีทักษะท่ีจําเป็นอย่างหน่ึงในโลกซ่ึงเปรียบเสมือนโลกไร้พรมแดน
ปัจจุบัน  นั่นก็คือทักษะทางภาษาอังกฤษ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาท่ีจะต้อง
ออกไปเป็นครูคณิตศาสตร์ เนื่องจากครูในยุคปัจจุบันนอกจากจะต้องสอนให้นักเรียนท่ีความรู้ในเนื้อหาวิชาแล้ว  ยังต้อง
สามารถทําให้นักเรียนเรียนรู้และแข่งขันได้ในระดับสากล การสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษมีความจําเป็นมากในยุค
ปัจจุบัน  เนื่องจากนักเรียนจากทุกประเทศรวมถึงนักเรียนไทย  จะต้องมีการสอบวัดความรู้ในหลายๆ รายวิชารวมถึง
รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ International test เช่น PISA และ TIMSS เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นตัวบอกการจัดอันดับของ
ความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในประเทศนั้นๆ ดังนั้นโรงเรียนต้องการครูท่ีสามารถสอนนักเรียนให้เรียนรู้และ
แข่งขันได้ในระดับสากล จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีครูคณิตศาสตร์ควรจะสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้ ส่วนนักศึกษาครู
ท่ีจะต้องออกไปเป็นครูในอนาคต หากมีความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษก็จะเพ่ิมโอกาสในการ
ทํางานของนักศึกษาได้มากย่ิงข้ึน     
 ท่ีผ่านมาพบว่าจากผลสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเรขาคณิตเบื้องต้น ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 69 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 66.6 และปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.23 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรขาคณิตเบื้องต้น ในแต่ละปีการศึกษาลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับนามธรรม
ยากแก่การอธิบายและยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน จึงทําให้การจัดการเรียนการสอนบางคร้ังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จาก
ประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนอ่อนไม่สนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียาก น่าเบื่อ มีกฎ สูตรมาก แบบฝึกหัดมาก และในส่วนของเรขาคณิตของยูคลิด จะมีศัพท์เฉพาะ
ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงยากต่อการจดจํา 

วิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถนําไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงชุดกิจกรรม ประกอบด้วย
สื่อวัสดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้ากันเป็นชุด  เพ่ือเกิดความสะดวกต่อการใช้ในการเรียนการสอน  และทําให้การ
เรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้   (นพคุณ  แดงบุญ , 2552 : 16)   

จากความสําคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซ่ึงรับผิดชอบสอนในรายวิชาเรขาคณิตเบื้องต้น เป็นหนึ่ง
รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงมีความสนใจ
ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อ
ความหมายในเร่ืองเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เพ่ือใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองเรขาคณิตของยูคลิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี ระบบ เป็นข้ันตอน และสอดคล้อง
กับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยนําสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนให้คําแนะนําช่วยเหลือเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และบรรลุตามจุดประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด้วย  ชื่อชุดกิจกรรม คําชี้แจง การใช้ชุดกิจกรรมเป็นส่วนท่ีบอกแนวทาง วิธีการในการ
ปฏิบัติกิจกรรม และลักษณะของจุดประสงค์ของกิจกรรมเป็นสิ่งท่ีต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากนักศึกษาได้ปฏิบัติ ชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์  เนื้อหาสาระเป็นส่วนท่ีเสนอให้ความรู้กับนักศึกษา เวลาเป็นส่วนท่ีบอกเวลาท้ังหมดท่ีใช้ในการทํา
กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเป็นส่วนท่ีอธิบายถึงข้ันตอน และวิธีการดําเนินกิจกรรม  การประเมินผล เป็นส่วนท่ี
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ประเมินผลความคิดรวบยอด ซ่ึงชุดกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น อีกท้ังเป็นทางเลือก
สําหรับผู้สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในรายวิชาเรขาคณิตเบื้องต้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการ
จัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ืองเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์
เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ืองเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา
ทดลอง 10 ชั่วโมง ดังรายละเอียดของข้ันตอนการทดลอง ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้ 

1. ประชากร   
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ ท่ีลงทะเบียนเรยีนรายวิชาเรขาคณิตเบื้องต้น (1036102) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 56 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรขาคณิตเบื้องต้น (1036102)ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 2 จํานวน 29 คน
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  sampling) (ศิริชัย กาญจนวาสี,2555 : 138) 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 

  3.1 ตัวแปรจัดกระทํา ได้แก่ การใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทาง
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
   3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 
   3.2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรม
ประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเร่ืองเรขาคณิตของ
ยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทาง
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ืองเรขาคณิตของยูคลิด ซ่ึงข้ันตอนการสอนประกอบด้วย บทบาท
ของอาจารย์ 1) ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 2) ให้คําปรึกษา ดูแล แนะนํานักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
หากนักศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม อาจารย์จะต้องให้ความช่วยเหลือจนกว่าปัญหานั้นจะหมดไป 3) ประเมินผล
นักศึกษา บทบาทนักศึกษา 1) ปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนที่อาจารย์แนะนําอย่างเคร่งครัด 2) เม่ือมีปัญหาไม่เข้าใจ 
นักศึกษาต้องขอคําแนะนําจากอาจารย์  3) นักศึกษาทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มท่ี และ 
การประเมินผล ได้แก่ 1) ใบงานชุดกิจกรรม 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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  4.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
ตัวอย่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง ให้นักศึกษาเลือกข้อท่ีถูกต้องท่ีสุด 

1. จากสัจพจน์เรขาคณิตของยูคลิด  Let it have been postulated to draw a straight-line from any 
point to any point.  กล่าวถึงเรื่องใด 
  ก. สามารถต่อส่วนเส้นตรงออกไปได้เรื่อย ๆ 
  ข. เส้น คือ สิ่งท่ีมีความยาว แต่ไม่มีความกว้าง 
  ค. สามารถลากเสน้ตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
  ง. ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงอีกสองเส้น ทําให้มุมภายในท่ีอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันน้อย
กว่า 2 มุมฉาก ถ้าต่อเส้นตรงท้ังสองออกไปเร่ือย ๆ เส้นตรงท้ังสองจะตัดกันทางด้านท่ีมีมุมดังกล่าวรวมกันน้อยกว่าสอง
มุมฉาก 
 2. จาก Theorem 1: To construct an equilateral triangle on a given finite straight-line. คําท่ีขีด
เส้นใต้หมายถึงข้อใด 
  ก. ส่วนของเส้นตรง 
  ข. ด้านเท่า 
  ค. สามเหลี่ยม 
  ง. สามเหลี่ยมด้านเท่า 
  4.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1 เตรียมกลุ่มทดลอง ชี้แจงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ท่ีจะจัดกิจกรรม
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อ
ความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 
  5.2 ทดสอบก่อนเรียน(Pre-test) ของกลุ่มทดลองใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง โดยไม่รวมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว 
จํานวน 30 ข้อ  
  5.3 ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์
เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ืองเรขาคณิตของยูคลิด ใช้เวลา 10 ชั่วโมง 
  5.4 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ของกลุ่มทดลอง ใช้เวลาในการทดสอบ 1 คาบ โดยไม่รวมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จํานวน 
30 ข้อ เป็นแบบทดสอบท่ีเหมือนกับแบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลับข้อ จากนั้นให้นักศึกษาทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการเรียนในกลุ่มทดลอง หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จํานวน 20ข้อ 
    5.5 เม่ือดําเนินการทดลองครบตามกําหนดแล้ว ผู้วิจัยได้รวบรวมคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน และคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรม
ประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเร่ือง เรขาคณิตของ
ยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาวิชาคณิตศาสตร์ปรากฏผล ดังในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการ
จัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่อง เรขาคณิตของยูคลิดสําหรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
การทดลอง N x  S t p 
ก่อนเรียน 29 4.27 2.96    89.017* .000 
หลังเรียน 29 24.66 2.34 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนหลังเรียน โดยการใช้ชุด
กิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่อง 
เรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะ
ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่อง เรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะ
ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่อง เรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ70 (30 คะแนน) 

 
การทดลอง N ร้อยละของคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียน 
S T p 

หลังเรียน 29 82.20 2.21 60.12* .000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์
เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเร่ืองเรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีท่ี 1หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนอยู่ท่ีร้อยละ82.20 

3.ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม ประกอบการจัดกิจกรรม
การศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อ ความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ข้อความ x  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ข้าพเจ้าไม่รู้สึกเครียด และไม่หนักใจต่อการเรียน โดยการใช้ชุดกิจกรรม
ประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  
เพ่ือสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด 
 

4.48 0.68 มาก 
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ข้อความ x  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

2. การเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะ
ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด 
ทําให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นมากข้ึน 

4.76 0.43 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหาจากกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัด
กิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมาย
ในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด เหมาะสมกับระดับความสามารถของข้าพเจ้า 

4.76 0.43 มากท่ีสุด 

4. จากการทําใบกิจกรรมในแต่ละคาบ ทําข้าพเจ้าเข้าใจเน้ือหาเร่ืองเรขาคณิตของยูคลิดมากขึน้ 4.66 0.54 มากท่ีสุด 
5. ข้าพเจ้าเข้าใจคําถามในใบกิจกรรมอย่างชัดเจน 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
6. ใบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่อง เรขาคณิตของยูคลิด 

4.79 0.41 มากท่ีสุด 

7. การจัดลําดับเนื้อหาในใบกิจกรรม มีความต่อเนื่องและชัดเจน 4.55 0.62 มากท่ีสุด 
8. จากการปฏิบัติกิจกรรมเร่ืองโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรม
การศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมาย ในเรื่อง 
เรขาคณิตของยูคลิด ทําให้ข้าพเจ้ามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนมากข้ึน 

4.55 0.62 มากท่ีสุด 

9. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษา
ศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมาย ในเรื่อง เรขาคณิต
ของยูคลิด ทําให้ข้าพเจ้าเกิดการค้นพบด้วยตนเอง 

4.68 0.53 มากท่ีสุด 

10. จากการปฏบิัติกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัด
กิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมาย 
ในเรื่อง เรขาคณิตของยูคลิด ทําให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจคําศัพท์เฉพาะทาง
คณิตศาสตร์มากยิ่งข้ึน  

4.48 0.67 มาก 

11. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษา
ศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมาย ในเรื่อง เรขาคณิต
ของยูคลิด ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนของข้าพเจ้ามากข้ึน 

4.48 0.67 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษา
ศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมาย ในเรื่อง เรขาคณิต
ของยูคลิด กระตุ้นให้ข้าพเจ้าเกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4.55 0.62 มากท่ีสุด 

13. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษา
ศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมาย ในเรื่อง เรขาคณิต
ของยูคลิด ทําให้ข้าพเจ้ามีความม่ันใจในตัวเองเกี่ยวการใช้คําศัพท์เฉพาะทาง
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายมากขึ้น 

4.48 0.67 มาก 

14. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรม
การศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมาย ในเรื่อง 
เรขาคณิตของยูคลิด ทําให้ข้าพเจ้ามีกําลังใจต้ังใจเรียนมากข้ึน 

4.45 0.72 มาก 

15. ข้าพเจ้ามีความสนุกกับการทํากิจกรรมระหว่างเรียน 4.55 0.62 มากท่ีสุด 
16. ข้าพเจ้าใช้สื่อสารการเรียนรู้ต่าง ๆร่วมกัน 4.48 0.67 มาก 
17. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ 4.45 0.72 มาก 
18. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะสมกับผู้เรียน 4.66 0.54 มากท่ีสุด 
19. กิจกรรมมีความหลากหลาย 4.62 0.61 มากท่ีสุด 
20. ทําให้ข้าพเจ้ามีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.59 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 3 พบว่า ระดับต่อการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.59,s = 0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับต่อใช้ชุดกิจกรรมประกอบการ
จัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิดอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด จํานวน 13 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยท่ีข้อ 6ใบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจศัพท์
เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเรื่อง เรขาคณิตของยูคลิดในระดับมากท่ีสุด ( x =4.79, s = 
0.41) รองลงมาคือ ข้อ 2 การเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด ทําให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นมากข้ึน ( x =4.76, s 
= 0.43) และข้อ 5 ข้าพเจ้าเข้าใจคําถามในใบกิจกรรมอย่างชัดเจน ( x =4.76, s = 0.43) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา โดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรม

การศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเร่ือง เรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  และการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทาง
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ือง เรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนได้ ( x =4.27, s=2.96) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนได้ ( x =24.66, s = 2.34) 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ือง เรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( x =
24.66, s = 2.34) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.20 จํานวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 29 คน  

3. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทาง
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ือง เรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.59, s = 0.59)โดยที่ข้อ 6ใบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมช่วยให้ข้าพเจ้า
เข้าใจศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ือง เรขาคณิตของยูคลิดในระดับมากท่ีสุด  
( x =4.79, s = 0.41) รองลงมาคือ ข้อ 2 การเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะ
ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเรื่องเรขาคณิตของยูคลิด ทําให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นมาก
ขึ้น ( x =4.76, s = 0.43) และข้อ 5 ข้าพเจ้าเข้าใจคําถามในใบกิจกรรมอย่างชัดเจน ( x =4.76, s = 0.43) 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

เพ่ือสื่อความหมายในเร่ือง เรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  อภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทาง
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ือง เรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยแล้วหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อ
ความหมายในเรื่อง เรขาคณิตของยูคลิด ได้จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น ท้ังด้านความรู้ ศัพท์เฉพาะทาง
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะได้ร่วมกันทํากิจกรรมกลุ่มโดยการเชื่อมโยงเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิม
ท่ีได้เรียนมาแล้ว และนําไปสู่การเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ใหม่ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ครูผู้สอนจะทําหน้าท่ีในการ
ช่วยเหลือ แนะนํา นักเรียนในการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามลําดับ
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ขั้นตอน ด้วยกิจกรรมท่ีสอดแทรกอยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจําเรียง  
สิงห์บรรณดิษฐ์ (2557 : 194) ได้ศึกษา การใช้โปรแกรมC.a.R.ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ตาม
รูปแบบ 4 MAT เรื่องเรขาคณิตของยูคลิดสาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนโดยการใช้โปรแกรม C.a.R. ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ตามรูปแบบ 4 MAT เรื่องเรขาคณิตของยูคลิด สาหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใช้โปรแกรม C.a.R. ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบ 4 MAT เร่ืองเรขาคณิตของยูคลิด สาหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05  และผู้เรียนส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม C.a.R. ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบ 4 MAT เรื่อง
เรขาคณิตของยูคลิด สาหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิวัฒน์  คําภีระ (2557 : 81) ได้ศึกษาการสร้างชุดการฝึกการพิสูจน์ทฤษฎีบทเรขาคณิตใน
ระนาบของยูคลิดด้วยโปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad   พบว่าจากการศึกษาการใช้ โปรแกรม  The 
Geometer’s Sketchpad เพ่ือฝึกการสร้างรูปเรขาคณิตเพ่ือฝึกการพิสูจน์ทฤษฎีบทเรขาคณิตในระนาบของยูคลิด พบว่า
มีนักศึกษาท่ีสร้างเรขาคณิตได้ท้ังหมด 17 คน ร้อยละ 100 และสามารถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ใน
การอธิบายการพิสูจน์ทฤษฎีบทเรขาคณิตในระนาบของยูคลิดได้ท้ังหมด 17 คน ร้อยละ 100 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทาง
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในเร่ือง เรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติกิจกรรม อีกท้ังกิจกรรมท่ี
จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่มีความหมายต่อการเรียนรู้ สาระสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน นักศึกษาสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ และกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความคิดของนักศึกษา เนื้อหาสาระท่ีนักเรียน
ได้ศึกษาจากชุดกิจกรรม ได้ถูกออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ และมีภาพประกอบท่ีช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สถานการณ์ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจในการแสวงหาความรู้
จากการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมได้อีกด้วย และกิจกรรมที่ออกแบบไว้มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ฝึกให้นักเรียน
ช่วยกันตั้งคําถามเพ่ือให้เข้าใจเน้ือหา ช่วยกันวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ มีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และทดสอบเป็น
รายบุคคล นักเรียนจะมีส่วนร่วมท่ีกําหนดไว้ในกิจกรรม ยังได้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกท้าทายต่อการแก้ปัญหา และเกิด
ความภาคภูมิใจในความสําเร็จท่ีสามารถค้นหาคําตอบได้ อีกท้ังนักเรียนยังได้รู้ข้อบกพร่องของตนเองและสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจในการแสวงหาความรู้จากการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมได้อีกด้วย และกิจกรรมที่ออกแบบไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือน
นักศึกษา ทําให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อไม่เคร่งเครียดช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา มีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้มีส่วนท่ีช่วยให้นักเรียนมี
โอกาสทํางานร่วมกันมากข้ึน ทําให้บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง เอ้ือประโยชน์ให้นักศึกษาได้ทํางานร่วมกัน ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ด้านความคิด และการปฏิบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนความรู้ ทําให้นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อความหมายในเรื่อง เรขาคณิตของยูคลิด สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีท่ี 1อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจําเรียง  สิงห์บรรณดิษฐ์ (2557 : 194) ได้ศึกษา การใช้โปรแกรมC.a.R.
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ตามรูปแบบ 4 MAT เร่ืองเรขาคณิตของยูคลิดสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม 
C.a.R. ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบ 4 MAT เรื่องเรขาคณิตของยูคลิด สําหรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
  

1.ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
     ในการนําชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ

สื่อความหมายในเรื่อง เรขาคณิตของยูคลิด ไปใช้จะต้องมีการปรับปรุงหรือประยุกต์รูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
นั้นๆ และสอดคล้องกับการเรียนการสอนท่ีต้องการยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ขั้นตอนต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ให้มีความ
ยืดหยุ่นกับเนื้อหาและระยะเวลา 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

     2.1 ควรมีการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในระดับอ่ืนๆ 

      2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรม
ประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเร่ือง เรขาคณิตของ
ยูคลิด กับสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

 การจัดทําวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผุ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีมีบุตรหลานกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
จํานวน 90 คน และครูระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 10 คน รวมทั้ง 100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้ Tablet โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.32 และแยกเป็นรายด้าน 6 ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย โดยอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และผลกระทบที่มีต่อนักเรียนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.54  และอยู่ในระดับ
ปานกลางในด้านด้านสภาพการใช้งานในการใช้ Tablet ในการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.39 
ด้านนโยบายการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.38  ด้านการดําเนินงานในการใช้ Tablet ของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.32  ด้านความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของ Tablet อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.16 และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.12   
คําสําคัญ: สภาพและปัญหาการใช้แท็บเล็ต 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to study the problems of using tablet in grade one in Lo-ar 
Utis Demonstration School Suan Dusit Rajabhat University. The subject used in this study consisted of 
90 parents of Loar Utis Demonstration School Suan Dusit Rajabhat University students entering grade 
one in 2013 year and 10 grade one teachers. The instrument was questionnaire. The data were 
analyzed percentage, mean and standard deviation.  
 The results of this study showed that overall, parents and teachers rated problems of using 
tablet in grade one at medium level with mean at 3.32. The results can be divided into 6 areas 
ranking from high to low rating. High ratings included learning area and effects to students with mean 
at 3.54. Medium ratings included condition of using tablet in education with mean at 3.39, 
management policy at 3.38, operations at 3.32, basic knowledge of tablet components at 3.16 and 
parent involvement  in using table in education at 3.12. 
Keywords: Implement Tablets, LA-OR UTIS Demonstration school 
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บทนํา 
 

 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  และมีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
จัดกิจกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านการเรียนรู้ของเด็กและเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะการ
นําเอา Tablet เป็นสื่อช่วยสอนเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ เพราะปัจจุบันนี้ เราอยู่ในสังคมของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงความรู้และทักษะของนักเรียนท่ีจะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้จริง รวมถึงการนําประโยชน์ของ Tablet 
ไปพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ท้ังในการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินชีวิตประจําวันของ
นักเรียน 
 รัฐบาลมีนโยบายในการเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยเป็น
เคร่ืองมือในการยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ เป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาพัฒนาระบบ   “ไซเบอร์โฮม” ท่ีสามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดย
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Tablet เพ่ือการศึกษา ขยาย
ระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้กว้าขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนําร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมท้ังเร่ง
ดําเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได้ (คําแถลงนโยบายด้าน
การศึกษารัฐบาล, 2554). (Online)  
 จากนโยบายของรัฐบาลไทยภายใต้การนําของ นายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ท่ีได้แถลงต่อท่ีประชุมรัฐสภา 
เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2554 มีนโยบายข้อหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ก็คือ นโยบายการแจก 
Tablet ประจําตัวนักเรียน “One Tablet Per Child” โดยเริ่มทยอยแจกในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือสําหรับการเรียนยุคใหม่ นโยบายของรัฐบาลดังกล่าว เป็นแนวคิดท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของนักเรียนรูปแบบใหม่โดยการใช้ Tablet เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์
ความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่ท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์
ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวได้เกิดข้ึนแล้วในต่างประเทศ ส่วนในประเทศ
ไทยมีการจัดการเรียนการสอนอยู่บ้างในระดับประถมศึกษา มัธยม และระดับอุดมศึกษาบางแห่ง ซ่ึงโยบายดังกล่าว มีผล
ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เก่ียวกับความพร้อมของนักเรียน ตลอดจนครูผู้สอน ความพร้อมของโรงเรียน 
ความพร้อมด้านสื่อบทเรียน ราคาและคุณภาพของ Tablet PC รวมถึงการบริหารจัดการและความกังวลเก่ียวกับความ
โปร่งใสของการจัดซ้ือจัดหา Tablet PC ให้กับโรงเรียน (ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ,2554) จากแนวนโยบาย
ของรัฐบาลมุ่งเน้นท่ีจะใช้สื่อ Tablet ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ตามศักยภาพและความพร้อมท่ีมีอยู่ เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในการใช้งานของ Tablet ท่ีมีเนื้อหาเหมือนรายวิชาท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้และศึกษาหา
ข้อมูลด้วยตนเองเพิ่มเติม ซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนซํ้าตามความสามารถ และความต้องการของตนเอง
รวมท้ังครูและผู้ปกครองสามารถเข้าไปใช้บทเรียนสําเร็จรูปนี้โดยใช้เป็นสื่อเสริมท่ีช่วยในการจัดการเรียนการสอนกับสื่อ
อ่ืนๆ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ท่ีสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนโยบาย “Tablet เพ่ือการศึกษา   ( Tablet  for  Education ) ถือ
เป็นนโยบายสําคัญของการจัดการศึกษาในยุคนี้ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม  ดังนั้น การศึกษาสภาพ
และปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ  ในการค้นคว้าครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําผลการศึกษาการเรียนรู้
เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของTablet อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม เนื้อหาสําเร็จรูปและวิธีการใช้Tablet นํามาใช้ให้
สอดคล้องกับแผนนโยบายการบริหารงานของสถานศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศท่ีต้องการใช้Tabletใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของผู้ปกครองท่ีพัฒนาควบคู่กับ
การใช้Tablet นี้การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาจะนําไปสู่การวางแผนการใช้ Tablet และจัดโครงการและกิจกรรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต่อไป 
 การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มีหลักการสําคัญว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถความรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่า ผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพโดยการส่งเสริมสนับสนุน
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ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 2) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
เป็นโรงเรียนหน่ึงท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนํา Tablet เป็นสื่อช่วยสอนเสริมในแต่ละ
รายวิชา  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษา อีกท้ังเป็นการพัฒนา
สมรรถภาพ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ของผู้เรียนให้มีมากย่ิงข้ึน กว่าการใช้สื่อการสอนในรูปแบบตําราเพียงอย่างเดียว  
และถือเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ยังพบว่าการนําไปใช้ในทางปฏิบัติอาจพบปัญหาท่ียังไม่สามารถทําให้พาไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดจึงน่าสนใจท่ีจะเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการใช้ Tablet ของโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของผู้บริหาร ครูและ
ผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ของครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีมีบุตรหลานกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2556 จํานวน 90 คน และครูระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  จํานวน 10 คน รวมท้ังสิ้น 
100 คน  และผู้บริหาร เครื่องมือท่ีใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังน้ี 
 1. แบบสอบถามที่สร้างข้ึนจํานวน 1 ชุด แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ัวไปของครูและผู้ปกครอง ประกอบด้วย เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา อาชีพ  ความ
เกี่ยวข้องกับนักเรียน รายได้เฉลี่ย 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 ของครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ท้ังหมด 60 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ประกอบด้วย 6 ด้าน  
  1. ด้านการเรียนรู้และผลกระทบที่มีต่อนักเรียน จํานวน 10 ข้อ 
  2. ด้านสภาพการใช้งานในการใช้ Tablet ในการเรียนการสอน จํานวน 10 ข้อ  
  3. ด้านนโยบายการบริหารจัดการ จํานวน 10 ข้อ   
  4. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้ Tabletในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 10 ข้อ   
  5. ด้านความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของ Tablet จํานวน 10 ข้อ   
  6. ด้านการดําเนินงานในการใช้ Tablet ของสถานศึกษา จํานวน 10 ข้อ 
โดยกําหนดคําตอบแต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ซ่ึงกําหนดคะแนนการ
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) ดังน้ี 
  มากท่ีสุด หมายถึง มีระดับตรงความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพและปัญหาการใช้Tableสําหรับนักเรียนชั้น 
   ประถมศึกษาปีท่ี 1 มากท่ีสุด 5 คะแนน 

มาก หมายถึง มีระดับตรงความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพและปัญหาการใช้Tableสําหรับนักเรียนชั้น 
    ประถมศึกษาปีท่ี 1 มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง หมายถึง มีระดับตรงความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพและปัญหาการใช้Tableสําหรับนกัเรียนชั้น 
    ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย หมายถึง มีระดับตรงความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพและปัญหาการใช้Tableสําหรับนักเรียนชั้น 
    ประถมศึกษาปีท่ี 1 น้อย 2 คะแนน 
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น้อยท่ีสุด หมายถึง มีระดับตรงความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพและปัญหาการใช้Tableสําหรับนักเรียนชั้น 
   ประถมศึกษาปีท่ี 1 น้อยท่ีสุด 1 คะแนน 
 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครูและผู้ปกครอง 
 การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

2. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือกําหนดข้อคําถาม 
3. สร้างแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  

  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดให้ผู้ตอบพิจารณา
ถึงสภาพปัญหาการใช้ Tablet ของครูและผู้ปกครองท่ีผู้ศึกษาสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร สิ่งพิมพ์ ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน แต่ละด้านเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 2. นําข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถามแล้วจัดหมวดเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1ด้านการเรียนรู้และผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียน 10 ข้อ ด้านสภาพการใช้งานในการใช้ Tablet ในการ
จัดการเรียนการสอน 10 ข้อ ด้านนโยบายการบริหารจัดการในการใช้ Tablet 10 ข้อ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการสอน 10 ข้อ   ด้านความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของ Tablet 10 ข้อ 
ด้านการดําเนินงานในการใช้ Tablet ของสถานศึกษา 10 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามที่สร้างให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและคําแนะนําในการแก้ไข
ให้เหมาะสม จากนั้นนํามาปรับปรุงเพ่ือพิจารณาข้อความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหา (IOC) 
 4. นําแบบสอบถามท่ีผู้เชียวชาญตรวจสอบแล้วมาแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เกณฑ์การ
ตัดสินตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ท่านเป็นเกณฑ์ นําผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง พบว่าซ่ึงข้อคําถามมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 ทุกข้อ โดยได้ความเชื่อม่ัน.93 จึงได้แบบสอบถามไปใช้ใน
การเก็บข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ 
 5. ปรับแก้ข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชียวชาญให้ปรับข้อคําถามบางข้อท่ีมีคําถาม 2 
คําถามในด้านเดียวกันให้ปรับหรือแยกออกเป็นข้อๆ เพ่ือความชัดเจน และตัดคําบางคําออกเพื่อความชัดเจนของคําถาม 
อ่านแล้วไม่กํากวม 

6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงด้านภาษาให้ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสมกับครูและผู้ปกครองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และเหลือข้อคําถามท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 60 ข้อ โดยปรับปรุงรูปแบบสอบถามก่อนนําไปเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มประชากร เพ่ือการศึกษาต่อไป 

7. หลังจากปรับข้อถามและเพ่ิมเติมข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญแล้วนั้นก็นําไปจัดพิมพ์เพ่ือนําไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

8. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) โดยนําไปใช้กับครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัย ท่ีสอนในระดับอนุบาล 
ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล
ดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยแจกแบบสอบสภาพและปัญหาการใช้ Tablet กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของครู 10  คน แจก
แบบสอบสภาพและปัญหาการใช้ Tablet กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของผู้ปกครอง 100 คน โดยแจกใส่กระเป๋า
นักเรียนรายบุคคล จํานวน 90 คน และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับสภาพและปัญหาการใช้ Tablet กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 1 ชุด จากนั้นขอติดตามคืนจากครูประจําชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผู้ปกครองและ
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตั้งแต่วันท่ี 1พฤศจิกายน 2556 – 15 พฤศจิกายน 2556 จากน้ันแบบสอบถามท่ีได้รับ
มาท้ังหมดตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกฉบับ 
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 2. นําแบบสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีได้คืนมาสรุปรวมและวิเคราะห์ผลตามกรอบแนวคิด 

การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
      1. ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารและครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ผู้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
      2. ผู้ศึกษาขอสัมภาษณ์สภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของครูและ
ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซ่ึงจําแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
       1. ด้านการเรียนรู้และผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียน จํานวน 1 ข้อ 
       2. ด้านการใช้งานและปัญหาในการใช้ Tablet ในการเรียนการสอน จํานวน 1 ข้อ 
       3. ด้านนโยบายการบริหารจัดการ จํานวน 1 ข้อ 
       4. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการสอนจํานวน 1 ข้อ 
       5. ด้านความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของ Tablet จํานวน 1 ข้อ 
       6. ด้านการดําเนินงานในการใช้ Tablet ของสถานศึกษา จํานวน 1 ข้อ 
 ประจําปีการศึกษา 2556 ผู้ให้การสัมภาษณ์ตอบรับและให้สัมภาษณ์ 10 คน คิดเป็นค่าความถี่และวิเคราะห์เป็นเนื้อหา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด ท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์โดยหาค่าค่าร้อยละ
เสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ของครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ฝ่ายประถม โดยค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เป็นราย
ข้อเสนอเป็นตารางประกอบคําบรรยายค่าคะแนน ในการประเมินตามแบบค่าในรายข้อและรายด้านโดยแปลความหมาย
ของคะแนนดังนี้บุญชม ศรีสะอาด (2545) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  สภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี1ในข้อนั้นมีมากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  สภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี1ในข้อนั้นมีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  สภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1ในข้อนั้นมีปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  สภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1ในข้อนั้นมีน้อย 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  สภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1ในข้อนั้นมีน้อยท่ีสุด 

แบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ผู้ศึกษาได้นําผลจากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการเป็นเนื้อหา 
 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
      1. ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ผู้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
      2. ผู้ศึกษาขอสัมภาษณ์สภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของครูและ
ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจําปีการศึกษา 2556 ผู้ให้การสัมภาษณ์ตอบรับและให้สัมภาษณ์ 10 คน ได้นําผล
การสัมภาษณ์ท้ังหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
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ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 จากการวิจัยสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของครูและนักเรียน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท้ัง 6 ด้าน 

 

ด้าน   ระดับ 
1. ด้านการเรียนรู้และผลกระทบที่มีต่อนักเรียน 3.54 0.42 มาก 
2. ด้านสภาพการใช้งานในการใช้ Tablet ในการเรียนการสอน 3.39 0.62 ปานกลาง 
3. ด้านนโยบายการบริหารจัดการ 3.38 041 ปานกลาง 
4. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้ Tabletในการ

จัดการเรียนการสอน 
3.12 0.46 ปานกลาง 

5. ด้านความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของ Tablet 3.16 0.34 ปานกลาง 
6. ด้านการดําเนินงานในการใช้ Tablet ของสถานศึกษา 3.32 0.31 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.33 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 1  พบว่าแสดงผลระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีผลต่อสภาพและปัญหา   การใช้ Tablet 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท้ัง 6 
ด้านโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากสุดไปหาน้อยจะได้ดังนี้ 
คือ อันดับท่ี 1 ด้านการเรียนรู้และผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.54 อันดับท่ี 2  ด้านสภาพการใช้งานใน
การใช้ Tablet ในการเรียนการสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.39  อันดับท่ี 3   ด้านนโยบายการบริหารจัดการคิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.38  อันดับท่ี 4 ด้านการดําเนินงานในการใช้ Tablet ของสถานศึกษา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.32  อันดับท่ี 5 ด้านความรู้
เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของ Tablet คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.16  อันดับท่ี  6 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.12 
 ผลการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้ Tablet โดยผู้บริหารและครู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยนําข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นมาสรุปเป็นรายข้อ พบว่า 

ในด้านการบริหารจัดการในการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
ทางโรงเรียนได้จัดหาเครื่อง Tabletในการจัดการเรียนการสอนพอต่อปริมาณนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนใช้เป็นสื่อในการ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองจากบทเรียน มีการจัดต้ังกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ Tablet และ
มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในการใช้ Tablet (1 คน) 

ด้านการดําเนินงานรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Tablet สู่ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง นั้นได้มี
การจัดตารางเวลาท่ีให้ครูผู้สอนและผู้ปกครองสามารถนํา Tablet มารวมในการจัดการเรียนการสอน มีการแนะนําในการ
ใช้งานเม่ือนําเคร่ือง Tablet กลับบ้านเพื่อนให้ผู้ปกครองสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ดีขึ้น (1 คน) 

ด้านโนบายการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลนั้นโดยทางผู้หารโรงเรียนได้ตั่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบระบบ
และ Application ท่ีใช้พร้อมท้ังเนื้อหาท่ีบรรจุในตัวเคร่ืองหากมีการชํารุดจากตัวเคร่ืองมีการส่งศูนย์ซ่อมและปรับดึง
ข้อมูลคืน จัดนําเอา Tablet มาใช้ในการเรียนการสอนเสริมและนําผลไปประเมินผลการใช้งานพร้อมท้ังเปรียบเทียบกับ
การเรียนการสอนปกติเพ่ือนนําผลมาวิเคราะห์ (1 คน) 

ด้านการเรียนรู้และผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียน 
การระบุปัญหาที่พบในแต่ละด้านโดยแบ่งเป็น 6 ด้าน  พร้อมท้ังแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
พบว่าการเรียนรู้และผลกระทบท่ีมีต่อเด็กนักเรียน ในตัวเคร่ืองมีเกมการศึกษาเป็นสื่อช่วยสอนได้ดี สามารถดึงดูดในการ
เรียนการสอนได้ดีเพราะนักเรียนสามารถเลือกเล่นตามความสนใจได้ (5 คน) รวมท้ังนักเรียนสามารถเลือกเรียนรู้ในแต่ละ
วิชาได้อย่างรวดเร็ว มีช่องทางในกาเรียนรู้ได้เพ่ิมข้ึน ค้นคว้าและสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว สําหรับนักเรียน
บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ Tablet ในการเรียนรู้ต้องการคําแนะนําและการช่วยเหลือจากครู (4 คน) 
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ข้อเสนอแนะ 
ในด้านการเรียนรู้และผลกระทบต่อนักเรียน ควรจะมีเนื้อหาความรู้รอบตัวให้มากขึ้น        (4 คน) ควรมี

เอกสารหรือเว็บไซต์ สําหรับการเข้าถึงหรือการดาวน์โหลดข้อมูลTablet เพ่ิมเติม (2 คน) เพ่ือองค์ความรู้ของนักเรียนให้
มากขึ้น (3 คน) 

ด้านการใช้งานและปัญหาในการใช้ Tablet ในการเรียนการสอน 
จุดซ่อมบํารุงมีไว้ ไม่พอเพียง (4 คน) ทําให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมา เช่น การ Update ข้อมูลล่าช้าและคุณภาพของ
แบตเตอร์รี่มีคุณภาพตํ่าใช้งานได้ไม่นาน (3 คน) รวมถึงคุณภาพในการใช้งานของตัวเคร่ืองท่ีมีคุณภาพตํ่า ทําในตารางใน
การจัดเรียนรู้ บทเรียนใน Tablet ไม่เพียงพอ  น้อยไปเกิดการใช้งานท่ีไม่สมํ่าเสมอ (2 คน) 

ข้อเสนอแนะ 
เม่ือเกิดปัญหากับตัวเครื่อง ให้มีการจัดการท่ีรวดเร็วและชัดเจนมากกว่านี้ในการจัดส่งซ่อม (7 คน) และสามารถ

เพ่ิมเนื้อหาบทเรียนควรสามารถดาวน์โหลดได้เอง พร้อมท้ังเนื้อหาบทเรียนสามารถดาวน์โหลดลงเคร่ืองได้เลย การรองรับ
การส่งซ่อมท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน หน่วยงานของรัฐบาลสามารถรองรับการบริการจากการซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว (2 
คน) 

ด้านนโยบายการบริหารจัดการ 
ควรปรับให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัยและมีคุณภาพอยู่เสมอ พร้อมท้ังให้ผู้บริหารได้มีการดูแลรับผิดชอบในการจัดการ

เรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้น (7 คน) โดยผู้บริหารควรมีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลเคร่ือง 
Tablet เพ่ือเม่ือเกิดปัญหาสามารถนําตัวเคร่ืองไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลาและสามารถประหยัดค่าใช่จ่าย ในการซ่อม
บํารุงได้  เพราะเป็นนโยบายที่ดีท่ีสามารถทําให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ควรมีการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่านี้ (2 คน) 

ข้อเสนอแนะ 
นโยบายของโรงเรียนควรสอดรับกับการนํา Tablet มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา (6 คน)  

และควรเป็นนักเรียนท่ีมีอายุมากพอท่ีจะสามารถดูแลรักษาเคร่ือง Tablet ได้ ไม่ใช่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ียังไม่
สามารถรับผิดชอบต่อตัวเครื่อง Tablet ได้ เพราะอาจจะดูแลรักษาไม่ระวังเท่าท่ีควรทําตกหล่น โดนน้ํา เป็นต้นได้ (3 
คน) 

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการสอน 
คุณภาพของแบตเตอรี่ต่ําทําให้ต้องชาร์ตให้เต็มอยู่เสมอ (3 คน)  มีการเช็คอุปกรณ์ก่อนการเรียนทุกคร้ัง 

สามารถแก้ไขหรือ ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ได้เองสามารถทําให้การจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้ปกครองและ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ (6 คน) 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีคู่มือการใช้และข้อแนะนําในการ Update ข้อมูลรายวิชาท่ีสามารถทําได้เอง เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ตรงกับ

ความรู้ของแต่ละระดับชั้น และครู  รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ มีอย่างเพียงพอกับจํานวนนักเรียนลดปัญหาเรื่องการขาดเครื่อง
Tablet มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (7 คน) โดยให้ผู้ปกครองท่ีมีความชํานาญการเฉพาะด้านมาช่วยในการแนะนํา
การใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนฝึกหัดและจัดการอบรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้มากข้ึนในการใช้
Tablet (2 คน) 

ด้านความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ Tablet ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สังเกตจากการใช้งานของนักเรียน พบว่าแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟเท่าใด ระยะเวลาในการใช้งานสั้น (3 คน) ทําให้

ระหว่างการจัดการเรียนการสอนต้องสะดุดสําหรับเครื่อง Tablet ท่ีเกิดปัญหาแบตเตอรี่หมด การ Update ข้อมูลของ
บทเรียนสามารถทําได้ง่ายกว่านี้พร้อมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการเบื้องต้นได้เอง โดยหากมีการซ่อมแซมก็
สามารถจัดการซ่อมแซมเบื้องต้นได้ (6 คน) 

ข้อเสนอแนะ 
อยากให้แนะนําการ Update การบํารุงซ่อมแซมให้สามารถทําได้เองเพ่ือให้สะดวกในการใช้งาน (7 คน) และ 

Tablet มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กใช้งานง่าย (1 คน) และมีคู่มือการใช้งานให้นักเรียนและผู้ปกครองท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและองค์ประกอบของTablet (1 คน) 
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ด้านการดําเนินงานในการใช้ Tablet  ของสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรมีการ Update เนื้อหาสามารถรองรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และครอบคลุมวิชาต่าง ๆ ให้มากข้ึน (6 คน) 
การจัดหาอุปกรณ์เสริมท่ีมีคุณภาพจากการสนับสนุนจากรัฐบาล นโยบายท่ีเห็นการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น 
การจัดหาเคร่ืองTablet ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีจะสามารถมีส่วนในการกระตุ้นความสนใจนักเรียนให้สามเรียนรู้
อย่างมีความสุขผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (3 คน) 

ข้อเสนอแนะ 
ควรให้มีเนื้อหาครบทุกรายวิชามากกว่านี้ (4 คน) พร้อมท้ังการจัดหาผู้นําหรือวิทยากรของโรงเรียนเพ่ือให้

ผู้ปกครองมีหน้าท่ี Update เนื้อหาจาก ป.1 เป็น ป.2 และดูแลให้นักเรียนนํามาเรียนตามตารางสอนท่ีโรงเรียนแจ้ง (2 
คน) โรงเรียนควรแจกคู่มือเอกสารประกอบการใช้ การ Update เนื้อหาและไม่ควรกําหนด Password เพราะเป็นหนังสือ
เรียนท่ีเด็กไทยทุกคนควรมีโอกาสได้เข้าถึง โรงเรียนควรมีการพัฒนาทักษะของครูในการใช้  Tablet ให้ชํานาญการมาก
ขึ้น (3 คน) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียนด้านสภาพการ
ใช้งานในการใช้ Tablet ในการเรียนการสอนด้านนโยบายการบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้ 
Tablet ในการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของ Tablet ด้านการดําเนินงานในการใช้ 
Tablet ของสถานศึกษามีข้อวิจารณ์ ดังน้ี 
 ผลจากการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีระดับ
ความคิดเห็นของผู้ปกครองเก่ียวกับสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ด้านการเรียนรู้
และผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียนมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีมีระดับความคิดเกี่ยวกับนักเรียนสามารถเข้าถึงสาระ
การเรียนรู้แต่ละวิชาได้อย่างรวดเร็ว รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพการใช้งานในการใช้ Tablet ในการเรียนการสอนด้าน
นโยบายการบริหารจัดการด้านสภาพการใช้งานในการใช้ Tablet ในการเรียนการสอน และด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ  ซ่ึงผลจากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนโดยการนํา Tabletนํามาในการจัดการเรียนการสอน มีผลต่อการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 เป็นอย่างมาก  ซ่ึงวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยรายด้านมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยสอดคล้องกับ การจัดการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีหลักการสําคัญว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถความรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่า ผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพโดยการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน  และอํานวยความสะดวกในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 2) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็น
โรงเรียนหนึ่งท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนําTablet เป็นสื่อช่วยสอนเสริมในแต่ละ
รายวิชา  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษา อีกท้ังเป็นการพัฒนา
สมรรถภาพ และเพ่ิมเติมองค์ความรู้ของผู้เรียนให้มีมากย่ิงข้ึน 
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุท่ีต้องการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อยู่ในระดับความคิดมากท้ังรายด้ายและโดยรวม 
 จากผลการศึกษาประเด็นเป็นรายด้าน ได้แก่ด้านการเรียนรู้และผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียนด้านสภาพการใช้งาน
ในการใช้ Tablet ในการเรียนการสอนด้านนโยบายการบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้ Tablet 
ในการจัดการเรียนการด้านความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของ Tabletและด้านการดําเนินงานในการใช้ Tablet 
ของสถานศึกษา พบว่า 
 ด้านการเรียนรู้และผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองและครูมีความคิดเห็นว่านักเรียนมีโอกาสใน
การศึกษาข้อมูลท่ีเป็นความรู้รอบตัว มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.38 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการTablet ในการจัดการเรียนการ
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สอนทําให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ด้วยตนเองมากข้ึนและสามารถใช้ Tablet ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยนักเรียนมีโอกาสในการศึกษาข้อมูลท่ีเป็นความรู้รอบตัวอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีสนใจและใฝ่
เรียนรู้  จากสื่อและตรงกันข้ามกับการใช้สายตาในขณะใช้ Tablet เป็นระยะเวลานานๆ ทําให้เด็กมีปัญหา  ทางสายตา 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.01 และการใช้Tabletในการเรียนรู้เป็นระยะเวลานานๆ ทําให้นักเรียนติดเกมส์ซ่ึงส่งผลต่อความสนใจ
ในการเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.10จากผลการวิจัยท่ีปรากฏแสดงให้เห็นว่าการนําTabletมาช่วยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สามารถดึงดูดในนักเรียนมีความกระตือรือร้นหากได้รับ การกระตุ้นอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคแห่ง
โลกาภิวัตน์ (Globalization) บุคคลที่ข่าวสารมีความรวดเร็วผนวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีก้าวไปอย่างรวดเร็ว 
คนทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีความไวทางด้านอารมณ์และความคิด เม่ือมีสื่อ อุปกรณ์ท่ีล้ําสมัยเข้ามา
เป็นตัวดึงดูดความสนใจให้อยากเรียน หรือในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเคาสซ์ และเซ็น (Couse and Chen , 2010: online)  แห่งมหาวิทยาลัยรัฐนิวแฮมเชียร์  (University of 
New Hampshire)  ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการใช้ Tablet เพ่ือพัฒนาด้านการวาดภาพลายเส้นของนักเรียนวัยก่อน
ประถมศึกษา ท่ีนักเรียนมีความสนใจในระดับสูงต่อการวาดภาพตามรูปแบบท่ีพบเห็นจากการใช้ Tablet เป็นปัจจัยหลัก
ท่ีสําคัญ  ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ได้ดีเป็นอย่างรวดเร็วจากหลากหลายทักษะการใช้สื่อของผู้เรียนแต่ละคนใน
การวาดภาพของตนเองซ่ึงผลกระท่ีมีต่อนักเรียนในเรื่องการมีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบลดน้อยลงหลังจากการ
ใช้Tablet เนื่องจากนักเรียนส่วนมากเม่ือใช้งานเสร็จแล้วมักจะไม่เก็บอุปกรณ์หรือก็จะห่วงเล่นและไม่ปฏิบัติตามกติกาท่ี
ครูกําหนดคือช่วงเวลาในการใช้Tablet ดังนั้นครูผู้สอนอาจแนะนําและคอยตักเตือนเร่ืองการใช้งานอย่างเคร่งครัดเพราะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ในรายวิชาต่อไปซ่ึงในแต่ละวิชามีเวลาท่ีกําหนด และจัดตารางให้นักเรียนสามารถใช้งาน Tablet 
ในช่วงนอกเวลาเรียนต่อไป 

ด้านสภาพการใช้งานในการใช้ Tablet ในการเรียนการสอนพบว่า ผู้ปกครองและครูมีความคิดเห็นว่าครูมี
ความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ Tablet ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมครูควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Tablet เพ่ือให้นักเรียนสามารถทํากิจกรรมท่ีประสบ
ผลสําเร็จมากข้ึนดังนั้นการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้  และ
ครูสนับสนุน และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ในใช้ 
Tablet ในการเรียนการสอนช่วยให้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.51 จากการจัดการเรียนการสอนท่ีให้เด็กได้ลงมือ เข้าใจถึง
พัฒนาการของนักเรียนและทักษะในการบูรณการเรียนรู้ผ่าน การทํากิจกรรมต่างๆ รวมถึงความสามารถท่ีแตกต่างระหว่า
บุคคล จึงสามารถจัดให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและเห็นความสําคัญในกระบวนการในการเรียนรู้ ซ่ึงสําคัญไม่น้อยกว่า
ผลผลิต และครูควรมีมีการวางแผนการสอน และการใช้งาน Tablet ตรงตามเนื้อหาสาระการเรียนการสอน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย  3.94 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย วรพจน์  นวลสกุล (2554 อ้างในกิดานันท์  มลิทอง, 2544) ปัจจุบัน
พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมท่ีครู-อาจารย์เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดให้แก่
ผู้เรียนด้วยวิธีการบรรยายการทําให้ดู (สาธิต, การแสดง ฯลฯ)และผู้เรียนต้องทําหรือปฏิบัติตามด้วยคัมภีร์ตําราหนังสือ
เอกสารกระดานชอล์กซ่ึงเป็นวิธีการที่ซํ้าซากจําเจเร่ือยมาจนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้สอนมาเป็นผู้กระตุ้น
ส่งเสริมให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตลอดจนการจัดระบบการเรียนการสอนโดย
อาศัยสื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material) เป็นตัวกลางท่ีทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ท้ัง
ทางด้านการพัฒนาความรู้ความคิดทักษะและทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนบนพื้นฐานของจิตวิทยาการเรียนรู้การนําเอา
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการจัดการศึกษาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี ทําให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสิงคโปร์โดยศูนย์
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (center for Technology in Learning) ได้ทําการวิจัยโครงการใช้สื่อ Tablet เพ่ือ
การเรียนการสอนโดยด้านการใช้ Tablet ของนักเรียนพบว่าผู้เรียนอายุระหว่าง 6-12 ปี มีอัตราการพัฒนาสมรรถนะด้าน 
It สูงข้ึนในระดับ “ดีมาก” โดยเฉพาะทักษะการใช้เพ่ือการสืบค้นข้อมูล การจดบันทึก การเขียนรายงานและการเข้าถึง
สารสนเทศทางการเรียนรู้จากงานท่ีได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน ผู้เรียนมักจะใช้ Tablet ในระบบงานกลุ่ม มีการแบ่งปัน
ข้อมูลหรือส่งผ่านข้อมูลจาก USB/Flash drive เป็นต้นซ่ึงครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีอายุมากและมีความถนัดด้าน
เทคโนโลยีน้อยพอสมควรเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวเคร่ือง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของการใช้ Tablet ขณะท่ีทํากิจกรรม
การเรียนรู้ มักจะแก้ปัญหาไม่ได้ควรมีการจัดอบรมและวิธีการใช้ให้ชัดเจนและแนะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
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ในการใช้งานให้กับครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดความชํานาญพร้อมท้ังสามารถใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 ด้านนโยบายการบริหารจัดการพบว่า ผู้ปกครองและครูมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับ 
Tablet ให้มีปริมาณเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.54 สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบายท่ีมีการ
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน  รองมา คือ โรงเรียนจัดหาเคร่ือง 
Tablet ในการจัดการเรียนการสอน มีปริมาณท่ีเพียงพอต่อจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.51 
นักเรียนในระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1 ทุกคนได้รับเครื่อง Tablet ทุกคนเพ่ือใช้ในการเรียนรู้และทํากิจกรรมและมีเครื่อง
สํารองในแต่ละห้องเรียนหากนักเรียนไม่นํามา ดั้งนั้นทางด้านการจัดหาเคร่ือง Tablet  มีปริมาณพอเพียงกับการใช้งาน  
และโรงเรียนมีนโยบายในการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนรู้   ช่วยส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.44 ใช้การผสมผสานและการบูรณาการจัดการเรียนรู้ท่ีให้
นักเรียนสามารถนํา Tablet มาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ดังนั้นด้านนโยบายทางโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศได้ทําตามการสนับสนุนนโยบายของรัฐบายสอดคล้องกับ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (2554) นโยบาย
การแจก Tablet ประจําตัวนักเรียน “One Tablet Per Child” โดยเร่ิมทยอยแจกในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการเรียนยุคใหม่นโยบายของรัฐบาลดังกล่าวเป็นแนวคิดท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของนักเรียนรูปแบบใหม่โดยการใช้ Tablet เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และองค์ความรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ฝึกปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองท้ังนี้ทาง
โรงเรียนก็ควรมีการนํา Tablet มาใช้ในการสื่อสารระหว่างครูกับผู้บริหารโรงเรียนเพิ่ม เนื่องจากจะได้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง
ในการศึกษาระบบการสื่อสารผ่าน WiFi และเป็นการศึกษาสภาพปัญหาการใช้งาน Tablet  ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้
สําหรับนักเรียน ซ่ึงเม่ือทดลองใช้เราจะได้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถนําปัญหาดังกล่าวปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน
พร้อมท้ังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อาจจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาดูแลระบบการสื่อสารของโรงเรียน
โดยเฉพาะต่อไป 
 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการสอนพบว่า โดยรวมผู้ปกครองและครู
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดีจากการสอบถามผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ท่ีบ้านมีเครื่องTablet  ท่ีใช้งานอยู่แล้วแต่การใช้งานท่ีแต่ต่างกันไม่มากนักจึงสามารถทําความเข้าใจและถ่ายทอดวิที
การใช้งานได้ดีพอสมควร จึงทําให้มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนรองลงมาคือผู้ปกครองมีส่วนร่วม     ในการใช้ 
Tablet จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนในการทํากิจกรรมได้มากข้ึนจากการทบทวนและใช้ในห้องเรียนแล้ว
ผู้ปกครองสามารถนํา Tablet กลับบ้าน  โดยในเครื่องจะมีบทเรียนอยู่ท่ีสามารถให้ผู้ปกครองและนักเรียนทบทวน
บทเรียนได้ สอดคล้องกับพาณี  ศิริสวัสด์ิ (2551) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนั้น เป็นสิ่งจําเป็น
อย่างมากเพราะโรงเรียนจะต้องอาศัยทรัพยากรจากชุมชนมาช่วยในการพัฒนาโรงเรียนตลอดจนท้ังด้านการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ปัจจุบันมุ่งเน้นให้ใช้แหล่งวิชาการสถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระของชุมชนมา
ช่วยในการเรียนการสอนซ่ึงจะทําให้ความร่วมมือต่างๆ นี้นําไปสู่ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ด้วยดี และโรงเรียนมีจุดให้บริการหรือศูนย์รับซ่อมบํารุงไว้เพียงพอสําหรับผู้ปกครองสามารถส่งซ่อมเมื่อเกิด
ปัญหาเบื้องต้นและมีขั้นตอนการส่งซ่อมการเกิดปัญหาเบื้องต้นส่วนมากท่ีพบเป็นปัญหาเบื้องต้น  ซ่ึงหากผู้ปกครองได้รับ
การอบรมมากกว่านี้ให้มีความรู้เก่ียวกับวิธีการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน Tablet ให้มากกว่า
นี้ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้ปกครองมีส่วนร่วมนั้นอาจจะลดลง ซ่ึงศักยภาพของแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นถ้ามีการจัดการอบรมเพ่ิมเติมให้กับผู้ปกครองอาจจะเป็นแนวทางที่ดีท่ีสามารถช่วยจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนได้ดีเพ่ิมมากข้ึน 
 ด้านความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของ Tablet พบว่า Tablet มีคุณสมบัติเหมือนกับ Notebook 
ท่ัวไปมากท่ีสุดคือคอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานขณะเคลื่อนท่ีได้ขนาดกลางท่ีมีหน้าจอแบบสัมผัส
ในการใช้งานเป็นหลักแต่นั้นก็เป็นมุมมองของแต่ละบริษัทและแต่ละคนว่าจะเรียกว่าอะไรในอนาคตอาจจะมีนิยามคําว่า 
Tablet ใหม่ให้กระชับและครอบคลุมกว่านี้ได้คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาคือ Tablet สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งความรู้ต่างๆ ท้ังในท่ีเป็นสิ่งจําลอง ตัวแบบหรือการลงมือปฏิบัติจริง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.44  
Tablet เป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผลโดยพบว่าการใช้Tablet ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของ
ผู้เรียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยส่งเสริมให้
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เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวางรวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Becta ICT Research, 2004)  ซ่ึงได้ศึกษาผลการใช้Tablet พีซีประกอบการเรียน 
การสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-2005 ซ่ึงมีผล
การศึกษาสําคัญหลายประการท่ีควรพิจารณาและสามารถนํามาประยุกต์ ใช้ได้กับบริบทด้านการศึกษาของไทย  ซ่ึง 
Tablet มี Application ท่ีสามารถใช้งานง่ายกว่า Notebook ท่ัวไปและ Application ท่ีมีอยู่ในเครื่องนั้นบางตัวต้อง
อาศัย WiFi ในการสืบค้นข้อมูลผ่าน Google ซ่ึงนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อท่ีครูกําหนดให้ แต่ท้ังนี้ทาง
โรงเรียนยังไม่มีการวางแผนงานระบบของเครือข่ายของโรงเรียนเอง ซ่ึงต้องอาศัยเครือข่ายของทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนดุสิตอยู่และที่สําคัญในการเข้าระบบ WiFi นั้นต้องอาศัยรหัสผ่านท่ีเป็นของส่วนตัวของแต่ละบุคคลของทาง
มหาวิทยาลัย และใช้งานยากสําหรับนักเรียนซ่ึงคุณสมบัติของ Tablet อาจจะติดต้ัง Application ท่ีสามารถใช้งานง่าย
สําหรับนักเรียนและจัดการเร่ืองเครือข่ายของระบบ WiFi  ให้ชัดเจนและใช้งานง่ายสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
เท่านั้น 
 ด้านการดําเนินงานในการใช้ Tablet ของสถานศึกษาพบว่า โรงเรียนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ี
เกี่ยวกับฐานข้อมูลของ Tablet เพ่ือการบริหารจัดการในโรงเรียนเพ่ือเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษา อีกท้ังเป็นการพัฒนาสมรรถภาพ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ของผู้เรียนให้มีมากย่ิงข้ึน กว่า
การใช้สื่อการสอนในรูปแบบตําราเพียงอย่างเดียว  และถือเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเพ่ือเตรียม        
ความพร้อมให้กับผู้เรียน ในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ยังพบว่าการนําไปใช้ในทาง
ปฏิบัติอาจพบปัญหาท่ียังไม่สามารถทําให้พาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดจึงน่าสนใจท่ีจะเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการใช้ Tablet ของโรงเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.45  สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีหลักการสําคัญว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถความรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่า ผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพโดยการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน  และอํานวยความสะดวกในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 2) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็น
โรงเรียนหนึ่งท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนําTablet เป็นสื่อช่วยสอนเสริมในแต่ละ
รายวิชา อีกท้ังโรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ Tablet 
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดรับกับการจัดการของฝ่ายบริหารของโรงเรียนท่ีต้องการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองพร้อมท้ังการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการสืบค้นข้อมูลจากเคร่ือง Tablet  
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.43 และระบบ Touch screen ใน Tablet สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การทํางานประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.94 สอดคล้องกับ Mantgem, (2008) ซ่ึงสื่อ Tablet เพ่ือการศึกษา เป็น
สื่อท่ีมีประโยชน์และนํามาใช้ในการชั้นเรียนกันมากในทุกๆ ระดับ เนื่องจากเหตุผลสําคัญของการใช้สื่อดังกล่าว ดังท่ีมีผู้
กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเนื่องจากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของครูผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียนจากการใช้สื่อ 
Tablet นั้น สามารถกระทําได้หลายลักษณะท้ังใช้ในการเขียน การวาด การร่างภาพ ส่งข้อความ ฯลฯ ได้อย่าง
คล่องแคล่วเป็นอิสระ ท้ังนี้สื่อ Tablet ดังกล่าวเป็นสื่อท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนั้นการใช้ Tablet ระบบ Touch screen 
จึงมีส่วนช่วยในด้านการทํางานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ซ่ึงหากครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้งาน 
Tablet อย่างสมํ่าเสมอแล้วจะสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้นักเรียนใช้งานได้อย่างถูกต้องและเกิดความชํานาญ
มากกว่านี้ พร้อมท้ังหากมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทํากิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้ทันที 
ดังนั้นการดําเนินงานของสถานศึกษาควรจะดําเนินการต้ังแต่แรกเร่ิมการใช้งานให้พร้อมเพียงก่อนลงมือใช้จริงหรือมีการ
ทดสอบกับครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดทักษะการใช้งานท่ีถูกต้องก่อน และมีการอบรวมการใช้งานอยู่สมํ่าเสมอเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบหรือข้อมูลท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีผลต่อสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี 1 ของครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท้ัง 6 ด้านโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.32 อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจะได้ดังน้ี คือ 
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      1. ด้านการเรียนรู้และผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียน พบว่า โดยรวมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 อยู่ในระดับมาก  
            2. ด้านสภาพการใช้งานในการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 
ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง  
 3. ด้านนโยบายการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมมีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
      4.ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้ Tabletในการจัดการเรียนการสอนพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.12 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
 5. ด้านความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติองค์ประกอบของ Tablet พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 
 6. ด้านการดําเนินงานในการใช้ Tablet ของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 7. ผู้ปกครองและครูมีความคดิเห็นท่ีมีผลต่อสภาพและปัญหาการใช้ Tablet สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท้ัง 6 ด้านโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับปาน
กลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียมากสุดไปหาน้อยจะได้ดังนี้ คือ อันดับท่ี 1 ด้านการเรียนรู้
และผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.54 อันดับท่ี 2  ด้านสภาพการใช้งานในการใช้ Tablet ในการเรียนการ
สอน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.39  อันดับท่ี 3   ด้านนโยบายการบริหารจัดการคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.38  อันดับท่ี 4 ด้านการ
ดําเนินงานในการใช้ Tablet ของสถานศึกษา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.32  อันดับท่ี 5 ด้านความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ
องค์ประกอบของ Tablet คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.16  อันดับท่ี  6 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้ Tabletในการ
จัดการเรียนการสอนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.12 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าปัญหาการใช้ Tablet ท่ีเกิดข้ึนทําให้นักเรียนขาดวินัยในตนเอง และขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานการใช้ Tablet  และเมื่อจัดการเรียนการสอนนักเรียนมุ่งเน้นแต่จะเล่นกับ Tablet พอสมควร 
อาจจะพัฒนาความคิดของนักเรียนได้ไม่เต็มศักยภาพ ดังนั้นควรจัดรูปแบบและระบบการจัดเก็บ พร้อมท้ังระยะเวลาท่ี
ต้องการให้นักเรียนใช้งาน Tablet  รวมถึง การฝึกวินัยของนักเรียน โดยหลังจากการใช้ Tablet แล้วควรจัดเก็บเคร่ือง
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนทํากิจกรรมอื่นๆ หรือให้นักเรียนแบ่งเวลาในการใช้ Tablet ให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับตารางเรียนให้ชัดเจน และสามารถนํามาจัดการเรียนรู้สาํหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
      2. ครูมีความสามารถในการแก้ปัญหาหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่อง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของการใช้ 
Tablet ขณะทํากิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่มากเท่าท่ีควรอาจจะมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของครูผู้สอนและ
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดข้ึนในขณะท่ีทําการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน หรือจัดต้ังคณะกรรมการท่ีดูแล
เกี่ยวกับการใช้ Tablet โดยตรงเพ่ือความสะดวกและครูผู้สอนสามารถใช้เวลาในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
      3. โรงเรียนมีการนํา Tablet มาช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับครูน้อยมาก สืบเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและจะเป็นการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครองมากกว่า 
จึงทําให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้บริหารน้อยมาก หากมีการเตรียมการหรือการวางแผนระบบเพ่ิมเติมเพ่ือ
สามารถติดต่อกัน ซ่ึงจะได้ทราบปัญหาอีกทางหน่ึงขณะใช้ Tablet ในการติดต่อสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน
ได้ด้วยตนเองเพ่ิมมากข้ึนกว่านี้สืบต่อไป 
      4. ผู้ปกครองควรได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและข้ันตอนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการใช้ 
Application ของ Tabletให้เพ่ิมมากข้ึนกว่านี้เนื่องจากการจัดอบรมจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถนําไปปฏิบัติประยุกต์ใช้
เม่ือนําเครื่อง Tablet ไปประกอบการจัดการเรียนการสอนท่ีบ้านให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันกับในการจัดการ
เรยีนการสอนในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
       5. ในตัวเคร่ืองTablet มีระบบปฏิบัติการ Android ท่ีสามารถสืบค้นข้อมูลบริการจาก Google ผ่าน WiFi ได้
แต่การเชื่อมต่อ WiFi ของโรงเรียนท่ีต้องใช้กับทางมหาวิทยาลัย ซ่ึงต้องใช้รหัสผ่านท่ีเป็นรหัสส่วนตัวของแต่ละคนของ
พนักงานหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นปัญหาสําหรับการใช้งานสําหรับนักเรียนท่ีต้องการใช้ Tablet 
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สืบค้นข้อมูลบริการจาก Google ผ่าน WiFi  ทางโรงเรียนควรมีการติดต่อกับระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัยและ
ตั้งค่าการใช้งานให้เหมาะสมกับนักเรียนโดยไม่ยากเกินความสามารถของเด็ก และจัดต้ังกรรมการที่สามารถติดต่อสื่อสาร
การทํางานกับระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรืออีกแนวทางคือจัดต้ังเครือข่ายของทางโรงเรียนข้ึนเอง
และใช้เฉพาะของนักเรียนเท่านั้น 
      6. โรงเรียนควรมีการพัฒนาทักษะของครูในโรงเรียนในการใช้ Tablet ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
สมํ่าเสมออย่าง เพราะหากครูมีการฝึกอบรมในการใช้ Tablet ท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้ รวมถึงการอบรมเทคนิคและ
วิธีการสอนผ่าน Tablet ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้
สามารถใชง้านอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย ไม่ควรมากเกินไปเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนโดยตรงในการใช้
งานอย่างไม่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรับรู้และสื่อสารข้อมูลท่ีถูกต้องในการจัดการเรียนรู้
มากย่ิงข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในกลุ่ม ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น แต่ไม่ได้
ศึกษาในส่วนของนักเรียนผู้มีผลกระทบโดยตรง ด้านการเรียนรู้และการใช้ Tablet ของผู้เรียนประโยชน์และปัญหาท่ีท่ีพบ
และส่งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากตัวนักเรียนโดยตรง เช่นการสังเกต การสัมภาษณ์จากตัวนักเรียนท่ีใช้โดยตรง 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีมีการใช้ Tablet ตามนโยบายน้ีด้วยเพ่ือเปรียบเทียบ ให้เห็น
ความเหมือนความแตกต่างของผลการศึกษา ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการนําไปใช้ในการบริหารการศึกษาต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาผลกระทบท้ังระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกับนักเรียนครูผู้สอน และทุก
ภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ว่าจะเป็นไปในแนวทางใดบ้างด้วย 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการบริหารร่างกายด้วยยางยืด เพ่ือพัฒนาสุขภาพของ
นักศึกษา ในรายวิชากีฬาเพ่ือสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายหลังการ
บริหารร่างกายด้วยยางยืดกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่าย ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (Sport Authority 
of Thailand Simplified Physical Fitness Test, SATST) สําหรับกลุ่มอายุ 17-59 ปี  กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ จํานวน 98 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย ยางยืดทําจากยางวงขนาดใหญ่่ จํานวน 6 เส้น 
ร้อยต่อเป็นโซ่่ประมาณ 36 ข้อ แผนบริหารร่างกายด้วยยางยืด จํานวน 10 ท่า สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และ
การเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าหลังการบริหารร่างกายด้วยยางยืดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนด้านขนาดร่างกาย ความอดทดของกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและไหลเวียนเลือดมี
ค่าเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
คําสําคัญ: ประสิทธิผล การบริหารร่างกายด้วยยางยืด  
 

ABSTRACT 
 

 The purpose is to study the effectiveness of elastic body management. To improve the 
health of students In the field of health sports Chaiyaphum Rajabhat University To compare the 
average physical fitness performance after elastic exercise with simple fitness tests. For the age group 
1 7 -5 9  years, the sample was 9 8  nursing students. The instruments used in the experiment were 
rubber band, size Large 6 lines per chain, about 36 , 10 elastic body exercises. Statistics used in the 
research. Is average And benchmark comparison The results showed that after the elastic body 
management, the muscular strength was higher than the standard criterion. Body size Muscle fasting 
Respiratory and circulatory systems have an average of standard criteria. 
Keywords:  Effectiveness, Flexercise / Elastic Band . 
 

บทนํา 
 

ปัจจุบันการออกกําลังกายเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและเป็นท่ีนิยมสําหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย การมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนดําเนินชีวิตประจําวัน และการทํางานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การออกกําลังกายมีประโยชน์ทําให้ระบบต่างๆ ของร่างกาย ทํางานดีขึ้น ทําให้คลายเครียดและทํา
ให้อายุยืน ( กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2548) เช่นเดียวกับรัฐบาลให้ความสําคัญและความจําเป็นในเร่ืองนี้ จึง
มีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีอย่างต่อเนื่อง และท้ังนี้หลักสูตรในมหา
วิทยาลันราชภัฎชัยภูมิได้บรรจุรายวิชากีฬาเพ่ือสุขภาพ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มพลานามัย เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ดังนั้น เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผล ผู้วิจัยได้นําเอากิจกรรมยางยืดมาเป็นเครื่องมือในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของนักศึกษา และท้ังนี้เพ่ือนําไปปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรมการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การออกกําลังกายด้วยยางยืด เป็นวิธีการออกกําลังกายด้วยแรงต้าน โดยใช้อุปกรณ์ คือยางยืดท่ี
มี ลักษณะเป็นยางเส้น หรือ แผ่นยางยืด คล้ายผืนผ้า ท่ีมีความยืดหยุ่น เวลาดึงจะยืดออกเกิดแรงต้าน มีผลต่อกล้ามเนื้อ 
ท่ีใช้ในการดึงยางค้างไว้สักครู่แล้วปล่อยจะเกิดแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออกเรียกว่า Stretch Reflex (เจริญ 
กระบวนรัตน, 2549.)  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลจากการบริหารร่างกายด้วยยางยืด โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา ในรายวิชากีฬาเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชากีฬาเพ่ือสุขภาพ ประจําปีการศึกษา 
2/2559 จํานวน 4 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 1 ห้องเรียน ได้แก่ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รวม 4 ห้องเรียน รวม 169 คน   
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จํานวน 89 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือสะดวกในการควบคุมและติดตามผล 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     2.1 ยางยืด ท่ีทําจากยางวงขนาดใหญ่่ จํานวน 6 เส้น ร้อยต่อเป็นโซ่่ประมาณ 36 ข้อ ดังภาพท่ี 1 ดังน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 1   ยางยืดท่ีทําจากยางรัดถุงพลาสติก   
ท่ีมา : https://www.google.co.th/ 

  
     2.2 แผนบริหารร่างกายด้วยยางยืด ประกอบด้วยท่าบริหารร่างกายเพ่ือสุขภาพท่ีเน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ท่ี
ช่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและช่วยในการทราบ ท่าบริหารร่างกายด้วยยางยืดประกอบด้วย 10 ท่า แสดงได้ดัง
ภาพท่ี 2 โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการ Warm Up และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 10 นาที และบริหารร่างกาย 10 ท่า ๆ ละ 8 
ครั้งจํานวน 3 Set ให้พักระหว่าง Set 2 - 3 นาทีและยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีก 10 นาทีรวมเป็น 1 ชั่วโมง โดยกลุ่มตัวอย่าง
บริหารร่างกายด้วนตนเอง 3 วันต่อสัปดาห์จํานวน 6 สัปดาห์ หรือ 18 คร้ัง (ศิริการ นิพพิทาและนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 
2550) 
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ภาพท่ี 2  การบริหารร่างกายด้วยยางยืด จํานวน 10 ท่า 
(ศิริการ นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 2550) 

 
 
 
 
 
 
 

ท่าที่ 1 แขนเหยียดให้เฉียดฟ้า ท่าที่ 2  แขนเหยียดเป็นเส้นตรง 

ท่าที่ 3 ดึงแขนจนศอกตั้ง ท่าที่ 4 ดึงหลังเพิ่มพลังแขน 

ท่าที่ 5  ผีเสื้อขยับปีก ท่าที่ 6 เตรียมเชือกหน้า-หลัง 

ท่าที่ 7 ชักดาบซ้าย-ขวา ท่าที่ 8  ต้นหญ้าลู่ลม 

ท่าท่ี 9  ยอ่-ยดื-ยนื ท่าท่ี 10 ยก-เหยยีด-เหยยีบ 
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     2.3 ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่าย ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สําหรับกลุ่มอายุ   
17-59 ปี มีขั้นตอนการทดสอบ แสดงได้ดังภาพท่ี 3 ดังน้ี     
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงข้ันตอนการทดสอบสมรรถภาพอย่างง่าย 
 
 3. ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
     3.1 ขั้นดําเนินการเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจกระบวนการวิจัยอย่างละเอียดให้แก่ กลุ่มตัวอย่าง  
  2) ผู้วิจัยทําการสาธิต และฝึกอบรมโปรแกรมการบริหารร่างกายให้แก่นักศึกษาจนเกิดความเข้าใจ 
และสามารถบริหารร่างกายได้ด้วยตนเอง พร้อมท้ังมอบแผนการบริหารร่างกายด้วยยางยืดให้แก่กลุ่มตัวอย่าง  
     3.2 ขั้นดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1)  ดําเนินการตามแผนการบริหารร่างกายด้วยยางยืด โดยให้กลุ่มตัวอย่างบริหารร่างกายตามผู้นํา
โดยมีการอบอุ่นร่างกาย Warm Up เพ่ือยืดกล้ามเน้ือ 10 นาที จากนั้นบริหารร่างกายด้วยยางยืด 10 ท่า ๆ ละ 8 ครั้ง 
จํานวน 3  Set  จากนั้นให้พัก Set 2 - 3 นาทีและยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีก 10 นาที รวมเป็น 1 ชั่วโมง  จากน้ันให้กลุ่ม
ตัวอย่างฝึกบริหารร่างกายด้วยตนเอง เป็นเวลา  3 วันต่อสัปดาห์  รวม 6 สัปดาห์ หรือ 18 คร้ัง (ศิริการ นิพพิทา และ 
นภัสกร, 2550) 
  2)  ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่างหลังการบริหารร่างกายด้วยยางยืด 
  3)  นําผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการบริหารร่างกายด้วยยางยืด ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
     การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการบริหารร่างกายด้วยยางยืด  โดย

การหาค่าเฉลี่ย ( x )  
 

 
 

1.  การวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

2.  การวัดขนาดของร่างกาย (สัดส่วนเอวต่อสะโพก) 

3.  การวัดความอ่อนตัว (นั่งงอตัว) 

4.  การวัดความอ่อนตัว 
 (มือแตะขวาอยู่บนสลับมือแตะซ้ายอยู่บน) 

5.  ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ (นอนยกตัว) 

6.  ความอดทนของกล้ามเนื้อ (ดันพ้ืน) 

7. ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด (ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที) 
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ผลการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพของ
นักศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  ได้ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลังการบริหารร่างกายด้วยยางยืด 
             กับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่าย ตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
ท่ี รายการ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมิน 
1 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 21.26 19-24.9 พอเหมาะ 

2 ขนาดของร่างกาย(สัดส่วนเอวต่อสะโพก) 0.83 0.83-0.88 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3 ความอ่อนตัว (นั่งงอตัว) 14.06 4-12 สูงกว่ามาตรฐาน 
4 ความอ่อนตัว (มือแตะขวาอยู่บน) 9.62 4-5.9 สูงกว่ามาตรฐาน 

ความอ่อนตัว (มือแตะซ้ายอยู่บน) 4.60 0-2.9 สูงกว่ามาตรฐาน 
5 ความแข็งแรงกลา้มเนื้อ (นอนยกตัว) 41.39 44-54 ต่ํากว่ามาตรฐาน 
6 ความอดทนของกล้ามเนื้อ (ดันพ้ืน) 50 37-50 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7 ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด 

(ก้าวข้ึน-ลง 3 นาที)  
105.75 100-112 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 จากตารางท่ี 1  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี  1  
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จํานวน 98 คน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่าหลังการบริหารร่างกายด้วยยางยืด
นักศึกษามีสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวด้วยวิธีนั่งงอ  การใช้มือแตะขวาอยู่บน การใช้มือแตะซ้ายอยู่บน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.06, 9.62 และ 4.60 ตามลําดับ ซ่ึงผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด อีกท้ังยัง
พบว่าขนดของร่างกาย ความอดทนของกล้ามเนื้อ และระบบการหายใจและไหลเวียนเลือด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83, 50 
และ 105.75 ตามลําดับ ซ่ึงผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ชันปีท่ี 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จํานวน 98 คน หลังจากได้รับการบริหารร่างกายด้วยยางยืด จํานวน 10 ท่า ๆ ละ 8 คร้ัง 
จํานวน 3  Set  เป็นเวลา  3 วันต่อสัปดาห์  รวม 6 สัปดาห์ หรือ 18 ครั้ง  พบว่าจะมีสมรรถภาพทางด้านความอ่อนตัว
นั่งงอตัวโดยเหยียดขาตรง ฝ่ามือชิดกันแล้วใช้ปลายนิ้วมือท้ังสองข้างก้มลงเหยียดนิ้วมือออกไปได้ไกลท่ีสุด และการใช้มือ
แตะขวาอยู่บน การใช้มือแตะซ้ายอยู่บน อยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน ส่วนสมรรถภาพทางด้านขนาดของร่างกายซ่ึงเป็น
การประเมินความเหมาะสมของขนาดรูปร่างจากนํ้าหนักตัวและส่วนสูง ความอดทนของกล้ามเนื้อโดยการดันพ้ืน และ
สมรรถภาพด้านระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด อยู่ในระดับมาตรฐาน ในส่วนค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์พอเหมาะ  จึงสรุปได้ว่าการบริหารร่างกายด้วยยางยืดมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษา ส่งผลต่อ
สุขภาพแข็งแรง และสุขภาพทางด้านจิตใจท่ีดี  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ เจริญ กระบวนรัตน์ (2550) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
การบริหารร่างกายโดยใช้ยางยืดจะช่วย พัฒนาเสริมสร้าง ตลอดจนฟ้ืนฟูกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และอาการเจ็บข้อต่อได้ 
ช่วยให้กล้ามเนื้อ มีความกระชับ แข็งแรง อดทน และมีความอ่อนตัวท่ีดีขึ้นโดยการบริหารกล้ามเน้ือจะส่งผลต่อความอ่อน
ตัว ท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ภายใน 1 เดือน เช่นเดียวกับ ศิริการ นิพพิทา และ นภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550) จากการศึกษา
พบว่าผู้สูงอายุหลังจากออกกําลังกายด้วยยางยืด มีค่าเฉลี่ยน้ําหนักและรอบเอวลดลง มีการทรงตัวดีขึ้น และมีระบบ
ขับถ่ายดีขึ้น 

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การบริหารร่างกายด้วยยางยืด เป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะนํามา
เป็นกิจกรรมในพัฒนาการเรียนการสอน  
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
2. ควรมีการทดสอบสมรรถภาพก่อน-หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนด้วยเพื่อทราบถึงพัฒนาการและ

สามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาให้ดีขึ้นตามลําดับ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายสําคัญเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความม่ันใจในตนเองโดยรวมและแยกเป็น
รายด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ด้านความภูมิใจในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน ก่อนการจัดประสบการณ์และระหว่างการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วง
สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นเด็กปฐมวัย อายุ 4 - 5 ปี ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 
1 จังหวัดชัยภูมิ  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน  25 คน ได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 นาที รวมท้ังสิ้น  32 คร้ัง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัด
กิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน และแบบสังเกตความมั่นใจในตนเองของเด็กปฐมวัย จํานวน 12 ข้อ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์เป็น 1.00 ทุกข้อ และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อต้ังแต่ .42 ถึง .85 และมี
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.98 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้าสองทาง (Two - Way 
Repeated - Measures ANOVA), หาค่า Partial η2  และใช้ Bonferroni เปรียบเทียบรายคู่แบบวัดซํ้า     
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนการจัดการเรียนรู้และระหว่างการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน   ในแต่
ละช่วงสัปดาห์ มีความม่ันใจในตนเองโดยเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ .05 ท้ังโดยรวม (F = 
131.88) ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย (F = 128.49) ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (F = 86.14) และด้าน
ความภูมิใจในตนเอง (F = 80.49) โดยการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน ส่งผลต่อความม่ันใจในตนเองโดยรวมร้อย

ละ 85% (η2 = .85) และส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองรายด้านร้อยละ 84.0, 78.0, และ 77.0 ตามลําดับ 
คําสําคัญ: เด็กปฐมวัย, ความม่ันใจในตนเอง, การจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to investigate and compare the level of self-assurance in 
general and in individual areas of the open expression, the adjustment to the environment, and the 
self - esteem of preschool children before and during the period of children as activity arrangement 
handicrafts and weaves in each week. The sample was 25 preschool children, with 4-5 years of age, 
of kindergarten 2 at Ban Khokkongdonthongwitthaya School under Chaiyaphum Primary Educational 
Service Area Office 2 in Chiayaphum Province,in the first semester of 2016 academic year. The 
subjects were selected by purposive sampling. The activity arrangement handicrafts and weaves were 
carried out 32 times within the period of 8 weeks - 4 days per week and 40 minutes per day. The 
instruments used in this activity arrangement handicrafts and weaves and observation form of 12 
items for self - assurance of preschool children with the index of consistency (IOC) between 
behaviors and objectives of 1.00 for all items, the discrimination of individual items from .42 - .85, 
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and the reliability for the whole paper of 0.98. The data were statistically analyzed by two - way 
repeated – measures ANOVA, Partial η2, and Bonferroni’s repeated pair comparisons. 
 The results of this study revealed that the means of self - assurance of preschool children 
were different with statistical significance at the level of  .05 both in general (F = 131.88) and in 
individual areas of the open expression (F = 128.49), the adjustment to the environment (F = 86.14), 
and the self - esteem (F = 80.49).The children as activity arrangement handicrafts and weaves 
affected the self - assurance in general at 85% (η2 = .85), and in the individual areas at 84.0%, 78.0%, 
and 77.0%, respectively. 
Keywords: Young Children, Self – Assurance, Activity Arrangement Handicrafts and Weaves 
 

บทนํา 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  มียุทธศาสตร์
ของแผนฯเพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ.2560 : คํานํา) การพัฒนาบุคคลให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ มี
ความสอดคล้องกับวัย มีจริยธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องเริ่มพัฒนาต้ังแต่วัย
เด็ก เนื่องจากเป็นวัยท่ีมีการพัฒนารวดร็วทุกด้านและเป็นพ้ืนฐานของบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ต่อไป (เว็บสเตอร์ สแทร็ต
ตัน.2546) ฉะน้ันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ“คน” นั้นจําเป็นจะต้องทําเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตทุกช่วง
วัย นับต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา วัยทารก วัยเด็ก วัยทํางาน และวัยชรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัยท่ีควรได้รับการพัฒนา คือ 
ช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี อีริคสัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.2545: 46 – 49; อ้างอิงจาก Erikson) ซ่ึงสอดคล้อง
กับทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของ  ซิกมันต์  ฟรอยด์  เชื่อว่า  พัฒนาการทางบุคลิกภาพของคนเราข้ึนอยู่กับการ
เปล่ียนแปลงทางชีวภาพของร่างกาย  ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ขั้น ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์. 2545: 42 
- 45) การปฏิรูปการศึกษาจึงมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญามีจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม การปฏิรูปนี้จะดําเนินการต่อไป และสําเร็จลุล่วงหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ฝ่ายการเมือง ปัจเจกบุคคลครอบครัว กลุ่มคนสังคม องค์กรอาชีพต่างๆ สถาบัน
ศาสนา รวมท้ังสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นต้น แต่ในท่ีนี้สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดจะต้องเกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกัน
ทําและร่วมกันแก้ไขปัญหาของทุกฝ่าย ท้ังทางด้านหลักการและแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศไทย
อย่างจริงจังและจริงใจ เพ่ือบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาลูกหลานไทยในอนาคตให้มีคุณลักษณะใหม่สมตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544: 1) 
 อิริคสัน (Erikson) ท่ีกล่าวว่า สิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก ถ้าเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสุขก็
จะทําให้เด็กมองโลกในแง่ดี มีความม่ันใจในตนเองและเกิดความไว้วางใจคนอ่ืน (ศุภศี  ศรีสุคนธ์. 2539: 1; อ้างอิงจาก 
Erikson. 1975: 220 - 222) การส่งเสริมความม่ันใจในตนเอง ไม่อาจบอกกล่าวหรือสอนด้วยคําพูดแต่เพียงอย่างเดียว  
การปฏิบัติของครูท้ังการกระทํา คําพูด น้ําเสียง สีหน้าท่าทางท่ีแสดงต่อเด็ก และการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันให้กับ
เด็ก จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในตนเอง มาสโลว์ (Maslow. 1954) กล่าวว่า การ
พัฒนาความม่ันใจในตนเองของเด็กเกิดจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเด็กได้รับ กล่าวคือ ถ้าประสบการณ์ท้ังมวลท่ี
เด็กได้รับนั้นส่งเสริมให้เด็กมีความนึกคิดท่ีดีเกี่ยวกับตนเองจนเห็นว่าตนเป็นคนมีคุณค่า เป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน เด็กจะ
กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก และสามารถตัดสินใจในสิ่งท่ีถูกต้องได้ด้วยตนเอง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับความหมายความสําคัญและลักษณะเด็กท่ีมีความม่ันใจในตนเอง ตลอดจนทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง ทําให้ผู้วิจัยเห็นว่า
ความม่ันใจในตนเองมีความสําคัญท่ีจะทําให้เด็กเกิดความม่ันใจและภูมิใจ ในความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะส่งผลให้เด็ก
เป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความม่ันใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ความม่ันใจในตนเองเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาสติปญัญาและความคิดสร้างสรรค์   
 กิจกรรมหัตถกรรมและงานสานเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมหนึ่งท่ีอยู่ในการจัดประสบการณ์ประจําวัน
สําหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมเสรีท่ีเด็กอยากทํา สนใจท่ีจะทํา เม่ือทําแล้วมีความสุข สามารถพัฒนาให้เด็กได้แสดงออก
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ในด้านต่างๆ ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมท้ังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะ และการ
ประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือซ่ึงเด็กทุกคนต้องการแสดงออกด้านความคิดและความรู้สึก ต้องการบอก ต้องการพูด ต้องการ
เขียน เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกของตนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2549 คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ.
2549:20 กําหนดกิจกรรมสร้างสรรค์ จําแนกเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้ การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ การพิมพ์ภาพ การ
ร้อย และการประดิษฐ์จากการทํากิจกรรมศิลปะด้วยตนเองหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยมีความสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิต งานหัตถกรรมเกิดข้ึนจากความจําเป็นเพ่ือการดํารงอยู่ของมนุษย์ ทําให้มนุษย์ต้องคิดประดิษฐ์เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการจําเป็นพ้ืนฐาน  ในชีวิตประจําวันและแก้ปัญหาในการดํารงชีวิตโดยใช้แรงงานของ
ตนเพ่ือดัดแปลงวัสดุท่ีมีในธรรมชาติ เพ่ือให้มีรูปร่างรูปทรงท่ีเหมาะสมต่อประโยชน์ใช้สอย ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้าง
งานหัตถกรรม เช่น การนําก้อนหินท่ีมีขนาดเหมาะมือ และ มีรูปทรงเหมาะท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองลับ ทุบหรือ กะเทาะมาช่วย
ใช้ในการลับสิ่งของ ซ่ึงได้พัฒนาแนวคิด  สืบต่อกันมา และ พัฒนาให้มีประโยชน์ใช้สอยได้ดีย่ิงข้ึนเร่ือยๆ และ รู้จัก
เลือกสรรวัสดุงานหัตถกรรมให้สามารถใช้สอยได้ตามความต้องการ เช่น นําเถาวัลย์ หรือ หวายผูกมัดหินและด้ามเข้า
ด้วยกัน การที่มนุษย์รู้จักการนําวัตถุดิบมาดัดแปลงด้วยผีมือและผสานกับความคิดในการสร้างสรรค์ ทําให้เกิดผลงาน
หัตถกรรมประเภทต่างๆ มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เขียนภาพไว้ตามผนังถํ้าหรือตามเพิงผาเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ท่ี
พบเห็นไปสู่ผู้ อ่ืน เช่น การเขียนรูปสัตว์ท่ีพบเห็น เขียนเป็นภาพการล่าสัตว์ (วิบูลย์ ลี้สวรรณ . 2549 : 31-35) 
ศิลปหัตถกรรม (Arts and Crafts) เป็นศิลปะเพื่อการใช้สอย หรือ ประยุคศิลป์ ซ่ึงผู้สร้างคือช่างพ้ืนบ้านท่ีไม่ได้ผ่าน
การศึกษาจากสถาบันศิลปะได้ใช้ความรู้ความสามารถเชิงศิลปะ ซ้ึงเกิดข้ึนจากความชํานาญ และ ประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์มาทําให้งานหัตถกรรมมีความกลมกลืนกันท้ังในด้านประโยชน์ใช้สอยและความงาม(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2549 : 
16)และการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมศิลปหัตถกรรมและงานสานท่ีมุ่งสอนให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางมีแนวทาง             
จัดกระบวนการ การเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซ่ึงในการวิจัยนี้ได้นํากิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมและงานสาน ซ่ึงเป็นแนวในการจัดกิจกรรมของเด็กในการกระทําร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้นั้นได้รับผลดี ได้รับ
ประโยชน์ เกิดความรู้ หรือเป็นไปตามความมุ่งหมาย การเชื่อมโยงกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก โดยกระตุ้นความ
สนใจในหัวข้อเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ และบูรณาการ การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเข้าด้วยกัน เน้นการทํางานกลุ่ม การเรียนรู้แบบ     
มีส่วนร่วม 
 ด้วยเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาและปลูกฝังความมั่นใจในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน ว่าจะช่วยในการส่งเสริมความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัยหรือไม่
เพียงใด ท้ังนี้เพ่ือเป็นแนวทางของการนําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความมั่นใจในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้การจัดกิจกรรมหัตถกรรมและ
งานสาน โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย ด้าน
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ด้านความภูมิใจในตนเองก่อนการจัดประสบการณ์ และระหว่างการจัดประสบการณ์ใน
แต่ละช่วงสัปดาห์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน ในช่วง
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน มีความแตกต่างของคะแนนความม่ันใจในตนเอง
โดยเฉล่ียรวมก่อนการจัดประสบการณ์และระหว่างการจัดประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
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 2. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน มีคะแนนความมั่นใจในตนเอง แยกเป็นรายด้าน 
ได้แก่ การแสดงออกอย่างเปิดเผย การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และความภูมิใจในตนเอง ก่อนการจัดประสบการณ์
และระหว่างการจัดประสบการณ์ในแต่ละช่วงสัปดาห์เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5  ปี  ท่ีกําลังศึกษาอยู่          

ในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 25 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sample) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน 
2. แบบสังเกตความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย 

     2.1 ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย 
     2.2 ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
     2.3 ด้านความภูมิใจในตนเอง 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมและงานสาน 

1. การจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสานเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆละ 3 วัน ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 
วันละ 30 นาที รวมท้ังสิ้น 24 กิจกรรม 
 2. ลักษณะของการกิจกรรมหัตถกรรมและงานสานเป็นการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีท้ังหมด 24
กิจกรรม 
 3. การปฏิบัติกิจกรรมดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
     3.1 เตรียมเด็กให้พร้อมก่อนการเร่ิมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
     3.2 ดําเนินกิจกรรมตามลําดับคือ  
  1) ข้ันนํา ครูนําเด็กเข้าสู่เรื่องราว เช่น การร้องเพลง การท่องคําคล้องจอง การสนทนา การใช้ปริศนา
คําทายสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
  2) ขั้นสอน ครูและเด็กสร้างข้อตกลงทุกคร้ังก่อนทํากิจกรรมต่างๆ 
  3) ขั้นสรุป ครูและเด็กร่วมกันสนทนาสรุปกิจกรรมท่ีปฏิบัติร่วมกัน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เนื่องจากการวิจยัคร้ังนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสังเกตความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัยซ่ึงมีหลักการ
ดําเนินการดังนี้ 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกตความมั่นใจในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยใช้ผู้สังเกต
จํานวน 2 คน คือผู้วิจัย 

2.เก็บข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 คน โดยใช้แบบสังเกตความม่ันใจในตนเองของ      
เด็กปฐมวัย 1 สัปดาห์ก่อนทดลอง 

3.ทําการบันทึกการให้คะแนนในแบบสังเกตความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย ในช่วงการทดลองเป็นเวลา 8 
สัปดาห์ 

4. สังเกตพฤติกรรมความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยมีผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัย 2 คน 
5. เม่ือสิ้นสุดการทดลองนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ เปรียบเทียบกับข้อมูลพ้ืนฐานการเปลี่ยนแปลงต้ังแต่

เริ่มทํากิจกรรม จนกระทั่งสิ้นสุดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
6. การเตรียมผู้ช่วยในการวิจัย คัดเลือกผู้วิจัยเพ่ือให้เป็นผู้สังเกตความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย จํานวน    

2 คน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ช่วยผู้วิจัยจะต้องเป็นครูท่ีมีประสบการณ์การสอนปฐมวัยมาแล้วอย่างน้อยกว่า 3 ปี 
 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 581 |



  
 

7.การฝึกผู้ช่วยวิจัยฝึกการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมท่ีสังเกต ดังน้ี 
   7.1 ศึกษาและทําความเข้าใจเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย นิยามศัพท์ ให้เข้าใจตรงกันเพ่ือสามารถ

สังเกตการณ์บันทึกได้ 
   7.2 ฝึกการสังเกตจริงในช่วงท่ีผู้วิจัยได้ทดลองใช้ ( Try Out ) กับเด็กชั้นอนุบาลปีท่ี 2 หลังจากท่ีผู้ช่วยผู้วิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับแบบสังเกตความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยต้องเข้าใจวิธีการสังเกต การบนัทึกการสังเกตด้วย  
8. การบันทึกแบบสังเกตความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย ถ้าในช่วงเวลาท่ีทําการสังเกตเกิดมีพฤติกรรม

ความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีเกิดข้ึน โดยให้ทําเคร่ืองหมายลงในช่องนั้น 
9.นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปว่า ความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังจากการท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงาน
สาน มีพฤติกรรมความมั่นใจโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผยด้านการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม และด้านความภูมิใจในตนเองสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังน้ี 
 1. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน พบว่าในแต่ละช่วงสัปดาห์มีความม่ันใจในตนเอง 
โดยรวมก่อนการทดลองและช่วงการทดลองการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน มีระดับคะแนนความมั่นใจในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 131.88) และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง โดย
การจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสานส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองโดยรวมร้อยละ 85% (Partial η2 =.85) 
 2. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน มีความม่ันใจในตนเองแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ การ
แสดงออกอย่างเปิดเผย การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และความภูมิใจในตนเอง พบว่า คะแนนความมั่นใจในตนเอง
ท้ัง 3 ด้าน มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีสอดคล้องกับการวิเคราะห์คะแนนรวมท้ังหมด โดยมีการเปล่ียนแปลงก่อนการ
ทดลอง และช่วงการทดลองการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน มีระดับคะแนนความมั่นใจ  ในตนเองของเด็กปฐมวัย 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย (F = 128.49) ด้านการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม (F = 86.14) และด้านความภูมิใจในตนเอง (F = 80.49) โดยการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน 
ส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผยร้อยละ 84 (Partial η2 = .84) ด้านการปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม ร้อยละ 78 (Partial η2 = .78) และ ด้านความภูมิใจในตนเอง ร้อยละ 77 (Partial η2 = .77) ตามลําดับ 
  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสานมีการพัฒนา
พฤติกรรมความม่ันใจในตนเองจําแนกตามรายด้าน ได้แก่  ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย  ด้านการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม และด้านความภูมิใจในตนเองสูงข้ึน สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
 1. การศึกษาและเปรียบเทียบความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงาน
สาน ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ในแต่ละช่วงสัปดาห์เด็กมีความม่ันใจในตนเอง โดยเฉลี่ยรวม มีการเปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นในช่วงสัปดาห์ท่ี 2, 3, 4, 5, 6,  7 และ 8 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ท่ี 1 ก่อนทดลองที่เป็นเช่นนี้เพราะเด็กยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการสอน แบบการจัดกิจกรรม
หัตถกรรมและงานสาน จึงทําให้การเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเล็กน้อย ส่วนสัปดาห์ท่ี 8 ท่ีเด็กมี
ความม่ันใจในตนเองสูงข้ึน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน เป็นการเรียนรู้ท่ีเด็กได้รับอิสระทาง
ความคิด ความต้องการในการเลือกในสิ่งท่ีเขาอยากจะเรียนรู้ทําให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานมี
ความสุข เด็กกระตือรือร้นอยากร่วมกิจกรรม  กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผย ในการค้นหาคําตอบที่ตนเองสนใจ ท่ีระดับ 
.05 และมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเล็กน้อยในสัปดาห์ท่ี 1 ก่อนทดลองท่ีเป็นเช่นนี้เพราะเด็กยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการ
สอนแบบการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน จึงทําให้การเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน
เล็กน้อย ส่วนสัปดาห์ท่ี 8 ท่ีเด็กมีความม่ันใจในตนเองสูงข้ึน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน 
เป็นการเรียนรู้ท่ีเด็กได้รับอิสระทางความคิด ความต้องการในการเลือกในสิ่งท่ีเขาอยากจะเรียนรู้ทําให้การเรียนรู้เต็มไป
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ด้วยบรรยากาศท่ีสนุกสนานมีความสุข เด็กกระตือรือร้น อยากร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกอย่างเปิดเผย ในการค้นหา
คําตอบท่ีตนเองสนใจ 
 2. การเปลี่ยนแปลงความมั่นใจในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน แยกเป็น
รายด้านได้แก่ การแสดงออกอย่างเปิดเผย การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และความภูมิใจในตนเอง พบว่า เด็กปฐมวัย
มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีสอดคล้องกับการวิเคราะห์คะแนนรวมทั้งหมด โดยมีการเปล่ียนแปลงก่อนการทดลอง 
และช่วงการทดลอง การจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน มีระดับคะแนนความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ี 
      2.1 ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย ในช่วงการทดลองการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน จากการ
สังเกตความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัย  ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและ  งาน
สาน มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7 และ 8  จาก
ข้อสังเกตการทําวิจัยในครั้งนี้ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความม่ันใจในตนเองใน ด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผยสูงข้ึนนั้น 
จึงทําให้เด็กเกิดพฤติกรรมการแสดงออกทางคําพูดด้วยความม่ันใจ สบตาคู่สนทนาและบุคคลอ่ืนในขณะพูด กล้าทดลอง
ทํากิจกรรมใหม่ๆ กระตือรือร้นอยากร่วมกิจกรรม เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบของกิจกรรมตลอดจนการฝึกฝนให้
เด็กแสดงออกอย่างอิสระ ทําให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กมีความกระตือรือร้นอยาก
เข้าร่วมกิจกรรม ทําให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมโดยเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีและปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองโดยไม่ท้อถอยจากการทํากิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 53) ท่ีกล่าวว่า การท่ีครูกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการให้อิสระแก่ผู้เรียนในการคิดและการทํากิจกรรม ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 
ดังน้ันการจัดกิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมจะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ สมจินตนา คุปตสุนทร (2547: 9)  พบว่า ความม่ันใจในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการกล้าพูด กล้าแสดงออก 
กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่ขี้อาย ไม่ประหม่า มีจิตใจม่ันคง มีความภาคภูมิใจในตนเองมั่นใจในความคิดของตนเอง และ
พร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กล้าตัดสินใจโดยไม่ลังเล ไม่วิตกกังวล กล้าเผชิญต่อความจริง รู้จักการปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมกับผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิด ได้แก่ พ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดู ต้องรู้จักแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความรู้สึก ความคิดเห็น 
ให้กําลังใจ ให้คําชมเชยในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีดี มีความม่ันใจในตนเอง
และผู้อ่ืนจนสามารถพัฒนากลายเป็นบุคลิกภาพเฉพาะตน 
      2.2 ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  ในช่วงการทดลองการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสานจาก
การสังเกตความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและ
งานสาน มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในช่วงสัปดาห์ท่ี  2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 และมี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเล็กน้อยในสัปดาห์ท่ี 1 จากข้อสังเกตการทําวิจัยในคร้ังนี้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองอย่างอิสระ มีโอกาสทํางานเป็นกลุ่ม มีโอกาสเป็นผู้นําหรือผู้ตามท่ีดี แลกเปลี่ยนคําแนะนําหรือให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือน รู้จักการวางแผนการทํากิจกรรมร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงของครูได้อย่างถูกต้องและบอกความต้องการของตนเอง
ให้ผู้อ่ืนรับทราบในขณะปฏิบัติกิจกรรมเด็กมีความสนุกสนานร่าเริงกับกิจกรรมการเรียน ซ่ึงทําให้คะแนนความม่ันใจใน
ตนเองด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ แรดเก (Radke. 1964: 369)  พบว่า 
บุตรจากครอบครัวท่ีพ่อแม่ยอมรับจะมีลักษณะความม่ันใจในตนเอง เป็นท่ียอมรับของสังคม ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนฝูง ไว้ใจในตนเองและมีความรับผิดชอบสูง 
      2.3 ด้านความภูมิใจในตนเอง ในช่วงการทดลองการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน จากการสังเกต
ความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยด้านความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสานมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 และมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในสัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 2 จากข้อสังเกตการทําวิจัยในครั้งนี้ การเรียนการสอนท่ีเน้นให้เด็กได้พัฒนา
ทักษะต่างๆ ทํากิจกรรมด้วยตนเอง เด็กรู้สึกไม่ท้อถอยแม้มีอุปสรรค และกล้าตัดสินใจทําสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ยอมรับ
ผลงานพอใจกับการกระทําของตนเอง ได้รับแรงกระตุ้นจากครูและเพ่ือนคอยชี้แนะเด็กค้นหาคําตอบจากปัญหาต่างๆ 
ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทําให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ย้ิมแย้ม หัวเราะขณะทํากิจกรรม รู้สึกดีใจและมี
ความสุขเม่ือประสบผลสําเร็จในการกระทําของตนเอง จึงส่งผลให้เด็กมีความภูมิใจในความสําเร็จของตนเองดีขึ้น เช่นจาก
การนําเสนอผลงานท่ีตนเองเลือก เด็กจะรู้สึกดีใจ ภูมิใจและยอมรับผลงานของตนเองเป็นอย่างมากและมีความสุขเม่ือ
ประสบผลสําเร็จจากการได้รับคําชมเชยจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับ   มาสโลว์ (Maslow. 1954: 80 - 97) ท่ีกล่าวว่า
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มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า ประสบความสําเร็จ ให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนมีความสามารถต้องการได้รับ
การยกย่องจากผู้อ่ืน ถ้าความต้องการนี้ได้รับการตอบสนองจะทําให้มีความม่ันใจในตนเองมากขึ้น ดังน้ันการเปิดโอกาสให้
เด็กนําเสนอเรื่องราวของตนให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ ทําให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อเร่ืองราวของตน และการให้เด็กมีโอกาส
ประสบความสําเร็จจากการทํากิจกรรม จึงส่งผลต่อความภูมิใจในตนเองในท่ีสุด 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน ส่งเสริมความม่ันใจในตนเองของ
เด็กได้เป็นอย่างดี  ท้ังนี้ถ้าเด็กได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากผลการวิจัยทดลองช่วง
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ท่ีเด็กได้รับการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทําให้เด็กได้เกิดการเปลี่ยนแปลงความม่ันใจในตนเองได้ดี
ขึ้น ดังนั้น ผู้ท่ีเก่ียวข้องและสนใจความมั่นใจในตนเอง สามารถศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับช่วย
อายุของเด็กได้เป็นอย่างดี 

ข้อสังเกตท่ีได้จากการวิจัย 
1. การจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน ส่งผลต่อเด็กโดยตรงในด้านความสนใจ ความต้ังใจและความ

กระตือรือร้น การแสดงออกทางวาจาอย่างเปิดเผย ซ่ึงเป็นลักษณะนิสัยท่ีควรเสริมให้เกิดในตัวเด็ก ทําให้เด็กเกิดความ
ม่ันใจ กล้าแสดงออก เพราะเด็กเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม  เกิดความสนุกสนานกระตือรือร้น
อยากจะร่วมกิจกรรม 

2. การจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน เด็กยังไม่คุ้นเคยกับการจัดกิจกรรม เม่ือครูใช้คําถามกระตุ้นให้  เด็ก
คิด และทํากิจกรรมด้วยวิธีการเสริมแรง ยอมรับในความสามารถของเด็กในระยะหลัง เด็กกล้าแสดงออกอย่างมีความ
ม่ันใจ เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เกิดความเครียด สามารถประสบความสําเร็จได้ง่าย พัฒนากลายเป็นความ
เชื่อม่ันในตนเอง เม่ือเด็กเหล่านั้นเกิดความเชื่อม่ันในตนเองแล้ว เด็กจะกล้าพูด กล้าตอบ กล้าแสดงออก มีอารมณ์ขัน ร่า
เริง ย้ิมแย้ม แจ่มใส มีบุคลิกภาพท่ีเปิดเผย มองโลกในแง่ดี มีความสุขกับการเรียนรู้ 

3. การดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยควรให้อิสระในการทํากิจกรรมตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลาและสาระท่ีทํา
กิจกรรม จึงจะพบว่าพฤติกรรมความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีแสดงออกมาอย่างเด่นชัดและเป็นโอกาสท่ีจะหล่อ
หลอมให้สภาพแวดล้อมต่างๆเป็นตัวกระตุ้นให้แสดงออกถึงพฤติกรรมความม่ันใจในตนเองได้อย่างชัดเจน  
 4. การยอมรับฟังความคิดเห็น การไม่จํากัดความคิดท่ีเด็กแสดงออก เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรม
หัตถกรรมและงานสาน นอกจากจะส่งเสริมความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัยแล้วยังส่งเสริมพัฒนาการในด้านอ่ืน ๆ 
ของเด็กอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1. ครูสามารถนําการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน ไปใช้จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยในช่วงกิจกรรมการ
จัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน ในตารางกิจกรรมประจําวันเนื่องจากการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสานเป็น
วิธีการท่ีส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซ่ึงช่วยพัฒนาพฤติกรรมความม่ันใจใน
ตนเองได้อีกทางหนึ่ง แต่การจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสานเป็นการผสมผสานวิธีการของครูและการเรียนรู้ของเด็ก 
โดยเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นเด็กเป็นสําคัญด้วยการให้เน้นให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ให้อิสระในการคิด 
โดยครูต้องเป็นผู้คอยสนับสนุนช่วยเหลือ แนะนาํ และเตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อม 
 2. เวลาท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรมอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรใช้เวลา นานเกิน 30 นาที 
เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีช่วงความสนใจสั้น 
 3. ในการส่งเสริมพฤติกรรมความม่ันใจในตนเอง ครูต้องให้เด็กได้แสดงความคิดและการกระทําอย่างอิสระ ให้
เวลาและรับฟังความคิดเห็น ยอมรับการแสดงออกของเด็ก การให้การยอมรับในความเป็นกันเองของเด็กจากครูจะเป็น
สวนสําคัญท่ีช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกท่ีดีและพอใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
 4. ในการส่งเสริมพฤติกรรมความมั่นใจในตนเอง ขณะท่ีเด็กปฏิบัติกิจกรรมนั้นครูควรให้ความช่วยเหลือแนะนํา
ในการทํากิจกรรมของเด็กเม่ือเด็กต้องการความช่วยเหลือ ในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของ
เด็ก จะทําให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออกอย่างเปิดเผย ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและความภูมิใจ ในตนเองมากขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสาน เพ่ือส่งเสริมความมั่นใจในตนเองด้านอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
ความม่ันใจในตนเอง เช่น ความเป็นผู้นํา ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 2. ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความม่ันใจในตนเองในระยะเวลาเพิ่มข้ึนเพ่ือให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชัดเจนย่ิงข้ึน 
 3. ควรใช้การเรียนรู้ความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมหัตถกรรมและงานสานไปใช้กับ
นักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานในการเรียนการสอนท่ีดีต่อไป 
 4. ควรมีการติดตามผลการทดลองเพ่ือศึกษาถึงความคงอยู่ของความมั่นใจในตนเองของเด็กปฐมวัย 
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ABSTRACT 
   
  This research aimed to:  1)  develop of English learning competency by using cooperative 
teaching TGT on efficient of 75/75, 2) compare the learning achievement to the pre-test scores by 
using cooperative teaching TGT by skill-practice package, and 3)  study the reflections after learning 
English learning ability of English by using cooperative teaching TGT by skill-practice package in 
fundamental English course ( E2 2 1 0 2 )  for Mattayomsuksa 2 .  The sample group of the research 
included 28 Mattayomsuksa 2 students in semester 2, academic year 2016, who were studying in Ban 
Chelongnuea school under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office    
1. The sample group selected by the simple random sampling. The research instruments were: 1) 8 
learning management plans, 2) learning achievement test of 40 items for an examination of English 
learning ability, 3) reflection form including the satisfaction questionnaires, observation after learning 
and the interview. The statistics employed for data analysis were percentage, mean ( x ) , standard 
deviation (S.D.), and the hypothesis testing E1, E2 the hypothesis testing was analyzed by the t-test of 
Paired-sample test, and for the qualitative data, they were analyzed by the content analysis.  
  The research findings revealed that:  
  1.  The development of English learning competency by using cooperative teaching TGT 
technique by skill-practice package for Mattayomsuksa 2  students was 78.25/76.58, higher than the 
setting efficiency criterion of 75/75.  
  2.  The post-test scores of learning achievements of using Cooperative Teaching TGT 
technique of skill-practice package from Mattayomsuksa 2  was higher than the pretest scores with a 
statistical significance at 05.   
  3. The reflection learned after using the satisfaction questionnaires and from the classroom 
observation were in five areas:  understanding the content, answering the questions, correct 
communication, literate skills, and concentration were revealed at a higher level. Their attitude and 
responsibility shown from the interview comments revealed that this proved to be appropriate with 
difficulty - easy level.       
Keywords: English Learning Competency, Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package 
 

Introduction   
 
  According to the National Education Act 2542, under section 22, learners are a priority by a 
learning process for the students to get hands-on experience in line with the interests and aptitudes 
of the students under section 24. Teaching the students to play a role in the learning activities allows 
students to build their knowledge by interacting with the people, media and the environment by 
using different processes.  Teachers should organize activities for students to show their ability in 
different ways and be open to diversity and to meet the unique capabilities that each student has at 
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different learning activities in the subjects of English.  Students must be able to understand the 
process of listening, speaking, reading and writing by reading the interpretation of the material. 
Although, students can communicate with the concepts and ideas on various matters with an 
appropriate level of study appreciating English, and can use English as a tool for education, which is 
regarded as qualified or desirable traits of the learners.  Achieving the learning of English in level 2 
focuses on the way which help students have competent both in academic subjects and diary life to 
be able to live happily in society with self-reliant. The principle is based on the policy management 
concept of the country, namely the provision of education for the unity of the nation, focus on Thai 
tradition, coupled with the internationalization of education. For the public and the people will be 
educated equally and fairly.  This is because learning a foreign language is different from learning 
other subjects. Students do not have to learn about languages but learn to use language as a tool to 
communicate with other demands in various situations, both in everyday life and professional career. 
Learning to use language accurately, fluently and correctly, depends on your language skills.  So 
learning the language well, students will have the opportunity to practice their language skills as 
much as possible both in the classroom and outside the classroom. The teaching process in line with 
the nature and characteristics of language learning. (Ministry of Education. 2545, 39)   
  English is the foreign language most for communication widely used worldwide, and currently 
there are many people around the world who use English. Therefore, it is necessary to encourage 
Thai people to learn to communicate in English.  In the past, Thailand attempted to increase their 
ability to use English but it won’ t success as it should.  As can be seen from the results of the 
national assessment on the learning ability of English (O-Net) in the academic year 2558, students of 
Grade 6, Secondary Grade 3 and Mattayomsuksa 6, showed a score which is low, comparing the 
learning of English to other subjects. In addition, the study also showed that Thai laborers, who work 
abroad, are not able to use English for communication for operational efficiency. It’s a reflection of a 
lack of effectiveness in teaching English.  
 At present, English as a second language is very important in Thailand.  It is a universal 
language that is used around the world. The Ministry of Education recognizes the need for students 
to learn English. It has provided the teaching of English in schools with a policy to improve the quality 
of English language teaching. Its focus is to bring the students new experience in the classroom. It 
must encourage the practice all four language skills namely listening, speaking, reading and writing. As 
the result learners can communicate at an appropriate level. The problem is the search for solutions 
to improve the English teaching to be more effective. Main purpose is to find the teaching technique 
which should offer students the ability of communication skill as well. In the same way, it should be 
considered the difference between people in what they need and how fast they can learn. Especially 
for teaching in the classroom the use of cooperative learning techniques TGT ( Team Games 
Tournament) , is the process of learning a new lesson or presentation.  Presentation style may be 
lectures, discussions, case studies, or may have other learning materials.  TGT includes many 
techniques that are different from other techniques.  Teachers need to emphasize to the students 
that they have to pay more attention to the content because it allows the team to succeed in the 
competition. This corresponds to the Suksaran Khemthong (2553: Abstract), which has done extensive 
research on the development of listening, speaking English, using the teaching cooperative learning of 
TGT for grade 3 students, a 70 percent result showed students were capable of learning the skills of 
listening and speaking.  By learning activities and teaching cooperative learning TGT, the average 
percentage resulted in 73.20 of full points, which is well above the threshold of 70 percent.  This 
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number of students who were qualified 75 percent which is higher than the number of students 
permitted at 70 percent.   
  By observing the behavior of students and an instructor of English at 2 secondary school 
classes, researchers were made aware of the problems of English language usage.  As a result, the 
English Learning can be low from the observation of the learning ability of students.  Thus, the 
researcher has led the way with a series of cooperative learning TGT technical skill to develop the 
ability of English learning for Mattayomsuksa 2 students who have problems of language 
development and learning ability of English language. The use of cooperative learning techniques TGT 
by skill-practice package is considered one of best techniques of English language teaching. To get 
knowledge of English language skills, it also can increase and improve the ability of students to learn 
English, and by using in the areas of listening, speaking, reading and writing, which help to improve 
students with their English language skills.           
 

Research Purpose    
 
  To development of English Learning Competency by using Cooperative Teaching TGT by 
Skill-Practice Package in fundamental English course ( E2 2 1 0 2 )  for Mattayomsuksa 2 Students, 
researcher has determined the purpose of the research is as follows.   
  1. To enhance of English Learning Competency through Cooperative Teaching TGT by Skill-
Practice Package in fundamental English course (E22102) for Mattayomsuksa 2 Students to efficiency 
criteria of 75/75. 
  2. To compare the learning achievement to the pretests scores by using cooperative teaching 
TGT by skill-practice package. 
 3. To study the reflection of the learning activities through Cooperative Teaching TGT by Skill-
Practice Package in fundamental English course (E22102) for Mattayomsuksa 2.   
  

Research Methodology   
 
  1. Research Variables  
   1.1 Independent variable is the English lessons through Cooperative Teaching TGT by 
Skill-Practice Package in fundamental English course (E22102) for Mattayomsuksa 2 Students.       
   1.2 Dependent variable is:- 
     1) Ability to learn English through Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice   
        Package in fundamental English course (E22102) for Mattayomsuksa 2  
        Students by using pre-test and post-test. 
    2) The study results reflect the learning management by using the  
        satisfaction behavior of learners and interview forms. 
  2. Population and sample    
  The population of this research estimated of 71 students at two schools: Chi Long Nuea 
School and Khongnamtap Wittayakan School under the Office of Primary Education Chaiyaphum 
District 1, who are studying in second semester of academic year 2559.    
   1) The sample used in this research is 28 Mattayomsuksa 2 students in Chi Long 
Nuea under the Office of Educational Service Area Elementary Chaiyaphum District 1, who were 
studying in the 2nd semester of the academic year 2559, obtained from a simple random sampling.    
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   2) The sample used for the performance of 3 students at Mattayomsuksa 2/1, 10 
students at Mattayomsuksa 2/2 of Chi Long Nuea, and  30 students at Mattayomsuksa 2 from 
Khongnamtap School under the Office of Primary Education Chaiyaphum District 1, who were studying 
in the 2nd semester of the academic year 2559, totally of 43 students, which came from a simple 
random sampling.  
 

Results      
   
  The development of English Learning Competency by using Cooperative Teaching TGT by 
Skill-Practice Package in fundamental English course (E22102) for Mattayomsuksa 2 Students the 
findings were as follows:-   
  1. Lessons developed in the English Learning Competency by using Cooperative Teaching 
TGT by Skill-Practice Package in fundamental English course (E22102) for Mattayomsuksa 2 Students, 
with the process of effectiveness and efficiency resulted in the equivalent to 78.25 / 76.58, which is 
higher than the performance criteria set at 75/75 for the purposes of research. 
 
Table 1 Result of Field Group Trial. 

 
Analysis E1 E2 

Total points 80 40 
Average Scores 62.6 30.63 

Total Efficiency 78.25 76.58 
 
 Table 1 showed that the process is efficient and cost effective overall results are equal to 
78.25 /  76.58, which was the performance of the instruments used in this research to develop the 
capabilities of learning English by using Cooperative Teaching TGT with the powerful lessons of 75/75 
criteria to be defined for the purposes of this research.  It showed that lessons developed in the 
English Learning Competency by using Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package has been 
developed to rectify the errors that arise from teaching in finding effective lessons, and to be able to 
apply the sample to further research.  
  2. A comparison of student achievement on the pretest by using Cooperative Teaching TGT 
by Skill-Practice Package revealed that students had the academic achievement higher than the 
pretest, which had average scores the first class is 22.96, and the average capacity after learning a 
30.23 result. The different test result between the learning ability with pretest score is that learning 
ability has a higher score than the pretest with a statistical significance at the level of .05 as actually set.  
 
Table 2  Comparative between Pre-test and Post-test. 
 

Testing Total points x  (n = 40) S.D. t-value 

Pre-test 40 22.96 2.66 7.619 
Post-test 40 30.23 2.27 

* P < .05      
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Table 2 showed that the comparative between the English Learning Competency by using 
Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package in fundamental English course ( E2 2 1 0 2 )  for 
Mattayomsuksa 2 Students, and international achievement pre-test scores of the students with an 
average of 30.23 (= 30.23, SD = 2.27), which had an average of 22.96 (= 22.96, SD = 2.66), and t-test 
result showed that the difference scores between the achievement test with pre-test was higher than 
the pre-test at the statistical level of significance .05.  
 3. The results reflect the learning management with the Cooperative Teaching TGT by Skill-
Practice Package in fundamental English course (E22102) for Mattayomsuksa 2 Students showed that:- 
  1)  The results of the satisfaction survey with the learning management with the 
Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package in fundamental English course ( E2 2 1 0 2 )  for 
Mattayomsuksa 2 Students showed that over students have satisfaction overall at three levels by 
using these courses which satisfied students with a desire to learn more, followed by the ability to 
apply knowledge gained from formal lessons to learn English in everyday life.  The item with the 
lowest average is teacher who explained a lesson in English with a demonstration.    
   2) The observation results of the Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package 
consists of 5 areas:  understanding the content, answering the questions, correct communication, 
literate skills, and concentration were at a higher level. Their attitude and responsibility shown from 
the interview comments revealed that students’ behavior was overall very good.      
   3)  The results of the interviews showed the opinions of students towards learning 
management after using the Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package. They had increased 
their learning behaviors with these five areas:  content, teaching methods, teaching process, 
knowledge gained after teaching, with additional opinions and suggestions were revealed that most 
students gain more knowledge and experience or build up a fun attitude towards these through 
Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package. 
  
Table 3  The analysis of student satisfaction.     
 

List of Satisfaction level 
Satisfaction level 

Meaning 
Evaluate S.D. 

1. Places /Contents    
   1.1 Classroom is suitable for teaching and learning. 4.45 .25 more 
   1.2 Contents have difficulty-easy level and grade-appropriate. 4.32 .16 more 
   1.3 English lesson materials are appropriate with teaching. 4.24 .12 more 
   1.4 Exercises to develop the ability to learn English for activities 
are convenient and easy 

4.06 .03 more 

2. Teaching Methods    
   2.1 Teaching techniques are interesting. 4.37 .18 more 
   2.2 Teacher follows the course outline and makes it easy. 4.46 .23 more 
   2.3 Teachers' content knowledge of English perfectly. 4.35 .17 more 
   2.4 Teachers’ explanations and illustrations are clearly. 4.52 .26 most 
3. Satisfaction in teaching.    
  3.1 Students had satisfaction in the English lessons and wanted to 
learn more. 

4.58 .32 most 

  3.2 How far have students been taught a lesson by learning English? 4.48 .25 more 
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  The results of the satisfaction survey with the English Learning Competency by using 
Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package in fundamental English course ( E2 2 1 0 2 )  for 
Mattayomsuksa 2 Students were detailed in Table 3. 
 

Research summary and discussion     
 
  From the development of English Learning Competency by using Cooperative Teaching TGT 
by Skill-Practice Package in fundamental English course (E22102) for Mattayomsuksa 2 Students from 
three research questions can be discussed below:-   
  The development of English Learning Competency by using Cooperative Teaching TGT by 
Skill-Practice Package in fundamental English course (E2 2 1 0 2 ) for Mattayomsuksa 2 Students. The 
audit result of the effectiveness of the lesson and the instrument used in the research are as follows: 
Individual trial showed the effectiveness of the lesson. The efficiency of the process and result of 
66.66/ 64.16, lower than the threshold of75/ 75 as defined for the purposes of research. Thus, the 
lesson plan was rectified to correct the issues encountered these errors. The experimental group was 
a small group trial to test the effectiveness of revise lessons. The efficiency of the process resulted is 
72.25/70, lower than the threshold of 75/75 defined for the purposes of research. Thus, the lesson 
was again revised to rectify the issues encountered by addition error.  Then it was taken to the 
experimental Field Group Trial and it is effectiveness of the lesson.  The efficiency of the process 
results of 78.25/76.58 show. The performance of English Learning Competency by using Cooperative 
Teaching TGT by Skill-Practice Package had the criteria for the purposes of research of 75/ 75.  It 
showed that lesson of study skills have been improved as modified.  The error occurred in the 
teaching process efficiency was applied the sample for further research.  The result has been the 
development of the continued operations, talent development, and learning English as steps defined: 
1)  the process of planning lessons ( Planning)  2)  step instructional design ( Designing)  and 3)  the 
process of creating a lesson (Developing) , also conducted a performance of media trial lessons in 
English reading skills. In order to effectively meet the requirement into 3 phases: 1) Individual Trial 2) 
Small Group Testing, and 3) Field Testing, and the performance criteria set 75/75 which is consistent 
with research of Sureerat Khumdee (2555: abstracts), who also studied the development of English 
Learning Competency by using Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package in fundamental 
English course (E22102) for Mattayomsuksa 2 Students, to compare the satisfaction of the students 
towards the activities. The samples students of Mattayomsuksa 2 ,18 students using specific selection 
at Ban Napheang School found that the development of English Learning Competency by using 
Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package has the performance criteria set (E1 / E2), is equal 
to 78.45 / 79.97, which is higher than the threshold. Effectiveness Index, representing 73.77 percent of 
the capable learning after pros-test had the different or higher to be statistically significant at . 05 
level. Students’ satisfaction was higher.  
  The development of English Learning Competency by using Cooperative Teaching TGT by 
Skill-Practice Package in fundamental English course (E2 2 1 0 2 )  for Mattayomsuksa 2 Students the 
findings were as follows:-   
  1.  Lessons developed in the English Learning Competency by using Cooperative Teaching 
TGT by Skill-Practice Package in fundamental English course (E22102) for Mattayomsuksa 2 Students, 
with the process of effectiveness and efficiency resulted in the equivalent to 78.25 / 76.58, which is 
higher than the performance criteria set at 75/75 for the purposes of research.   
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  2. A comparison of student achievement on the pretest by using Cooperative Teaching TGT 
by Skill-Practice Package found that students have the academic achievement higher than the 
pretest, which had average scores the first class is 22.96, and the average capacity after learning a 
30.23 result. The different test result between the learning ability with pretest score is learning ability 
has a higher score than the pretest at the statistical significance level of . 05 as actually set.  
  3. The results reflect the learning management with the Cooperative Teaching TGT by Skill-
Practice Package in fundamental English course (E22102) for Mattayomsuksa 2 Students found that:-  
   1)  The results of the satisfaction survey with the learning management with the 
Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package in fundamental English course ( E2 2 1 0 2 )  for 
Mattayomsuksa 2 Students showed that overall students have satisfaction at three levels by using 
these courses which make student satisfaction created a desire to learn more, followed by the ability 
to apply knowledge gained from formal lessons to learn English in everyday life. The item with the 
lowest average is teacher who explained a lesson in English with a demonstration.    
   2) The observation results of the Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package 
consists of 5 areas:  understanding the content, answering the questions, correct communication, 
literate skills, and concentration were revealed at a higher level.  Their attitude and responsibility 
shown from the interview comments revealed that students behavior overall is very good.    
   3)  The results of the interviews showed the opinions of students towards learning 
management after using the Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package had increased their 
learning behaviors with these five areas:  content, teaching methods, teaching process, knowledge 
gained after teaching, and addition opinions and suggest that most students gained more knowledge 
and experience or built up a fun attitude towards these through Cooperative Teaching TGT by Skill-
Practice Package.          
 

Suggestions   
 
  1) Development of English Learning Competency by using Cooperative Teaching TGT by Skill-
Practice Package should take into account the level of intelligence, ability to learn of each of 
students and their differences in learning. The content should be appropriate to the grade and was 
easy to difficult level.   
  2)  Researcher should study the satisfaction and feedback of the students towards English 
Learning Competency by using Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package. In order to know 
the effectiveness of teaching the students and improvements to guide the further research.  
 3)  Researcher should study the problems and needs in various fields of those learners to 
form a learning process that is suitable for the students to ensure the effectiveness of teaching and 
the development of the learner experience.     
 

References  
 
Ministry of Education. (2545). Basis Education Curriculum 2545. Bangkok. Academic Quality  
  improvement. 
Suksaran Khemthong. (2553). The development of listening & speaking skills, using  
  the cooperative learning of TGT for Mattayomsuksa 3 students. KhonKaen  
  Vithayayontr School 2. 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 592 |



 
 

Sureerat Khumdee. (2555). Create a set of activities that use English Learning and Teaching TGT.  
  Mattayomsuksa 2 students. Master Degree. Faculty of Education. Bansomdejchaophraya  
  Rajabhat University.  
 
 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 593 |



 

 

ผลการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรูท้ักษะภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างบทเรียนทักษะภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์75/75 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาผลสะท้อนภายหลังการจัดการเรียน
การสอนด้วยบทเรียนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน (5 STEPS)  ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2จํานวน 24 คนของโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2559เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ข้อ และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test; Paired Sample)ผลการวิจัย พบว่า 1)
บทเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์
เท่ากับ 77.14/77.08 ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีคาดหวังไว้75/752) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .053) ผลสะท้อนภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้าน
การทํางานเป็นกลุ่ม ความต้ังใจทํางาน การให้ความร่วมมือ การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี และทํางานเสร็จทันเวลา โดยภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ดีและผลการสัมภาษณ์ นักเรียนมีความคิดเห็นว่าวิธีการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS)  นี้
เป็นวิธีสอนท่ีดี เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้ ทํางานเป็นกลุ่ม ส่วนสื่อท่ีใช้ในการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะช่วยให้นักเรียน
ได้เข้าใจเนื้อหามากย่ิงข้ึน  
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (5 STEPS) 
 

ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to 1)  develop English lessons to meet the efficiency 
criterion 75/75 2) to compare the learning achievement and the pretest scores and 3) to study the 
reflection after learning with English lessons of the development of English learning skill by using 5 
STEPS learning with practice package in fundamental English course for Mattayomsuksa 2 students. 
The sample of the research included 24 Mattayomsuksa 2 students in semester 2, 2016 academic 
year in Banduewittayakom School, under Chaiyaphum Province Administrative Organization.  The 
research instruments consisted of 8 learning management plans, achievement test and reflection 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 594 |



 

 

instruments, e.g. the satisfaction questionnaire, observation form and interview form. The statistics for 
analyzing data included the percentage, means, standard deviation and the hypothesis testing using 
paired-samples T-test.  The research findings pointed that 1) the development of English learning skill 
by using 5 STEPS learning with practice package in Fundamental English Course for Mattayomsuksa2 
Students was 77.14/  77.08, that was higher than the setting efficiency criterion of 75/ 75.  2)  The 
learning achievement of English learning skill by using 5 STEPS learning with Audio Median 
Fundamental English Course for Mattayomsuksa, 2 Students was higher than the pretest scores with a 
statistical significance at the level of . 05. , 3)  the reflection after learning was that the students’ 
satisfaction was very high.  The observation behavior of the students in team work, intention, 
cooperation, good interaction and responsibility was at a good level.  And, from the interview, the 
students gave opinion that the 5 STEPs approach was good because they learned from the team 
work and practice package made them easily understand the contents.  
Keywords: 5 STEPS Learning 

 

บทนํา 
 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกส่งผลกระทบมาสู่สังคมไทยอย่างมาก จําเป็นท่ีการจัดการศึกษาของประเทศ
จะต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สามารถพัฒนาคนในประเทศให้มีศักยภาพเพียงพอ ต่อการดํารงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสังคมไทยระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน 
สังคม จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลได้กําหนดโครงสร้างเวลาเรียนข้ันตํ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่
ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกท้ังได้
ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษา
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนําไปปฏิบัติปัญหาระดับชาติของเด็กไทยกับการ
เรียนภาษาอังกฤษ จะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย โดยมากแล้วนักเรียนยัง
ขาดทักษะการอ่านในระดับชาติ เม่ือพิจารณาจากการสอบ O-NET ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ได้จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีต่ําและตํ่ากว่าทุก ๆ วิชาท่ีได้มีการจัดทดสอบ (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2554) ปัญหาน้ีจะแก้ไขหรือปรับปรุงได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียนให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึนมีสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน ซ่ึงการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(Communicative Approach) จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ จากปัญหา
ในเร่ืองทักษะภาษาอังกฤษและขาดความเข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจ จึงส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษท่ีต่ําและการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํา จึง
มีแนวคิดนําวิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เพ่ือการวิจัยทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีมีปัญหาในด้านทักษะภาษาอังกฤษและนักเรียน
ไม่สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆได้ การวิจัยทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ถือว่าเป็นวิธีการสอนประเภทหน่ึงของการ
สอนภาษาอังกฤษ ท่ีจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษ  ได้ดีขึ้น  

วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบ
หรือวิธีสอนแบบโครงงาน ประกอบด้วย "การตั้งคําถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการ
ตอบแทนสังคม" ซ่ึงจะเป็นตัวช่วยพัฒนาครูให้มีคุณภาพ อีกท้ังจะสามารถทําให้เด็กไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด้วย 

ขั้นตอนท่ี 1 การเรียนรู้ตั้งคําถาม หรือข้ันต้ังคําถาม : เป็นท่ีให้นักเรียนฝึกสังเกตสถานการณ์ ปรากฏการณ์
ต่างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้เด็กต้ังคําถามสําคัญ รวมท้ังการคาดคะเนคําตอบ ด้วยการสืบค้นความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ และสรุปคําตอบชั่วคราว 
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ขั้นตอนท่ี 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ : เป็นข้ันตอนการออกแบบ/วางแผนเพ่ือรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมท้ังการทดลองเป็นข้ันท่ีเด็กใช้หลักการนิรภัย (Deduction reasoning) เพ่ือการออกแบบ
ข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ : เป็นข้ันตอนท่ีเด็กมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การสื่อความหมายข้อมูลด้วยแบบต่างๆ หรือด้วยผังกราฟิก การแปรผล จนถึงการสรุปผล หรือการสร้าง
คําอธิบาย เป็นการสร้างองค์ความรู้ ซ่ึงเป็นแก่นความรู้ประเภท 

 1. ข้อเท็จจริง 
      2. คํานิยาม 
      3. มโนทัศน์ 
      4. หลักการ 
       5. กฏ 
      6. ทฤษฏี 

ขั้นตอนท่ี 4 การเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร : เป็นข้ันนําเสนอความรู้ด้วยการมใช้ภาษาท่ีถูกต้อง ชัดเจน และเป็นท่ี
เข้าใจ อาจเป็นการนําเสนอภาษา และนําเสนอด้วยวาจา 

ขั้นตอนท่ี 5 การเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสังคม : เป็นข้ันตอนการฝึกเด็กให้นําความรู้ท่ีเข้าใจ นําการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม หรือเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยการทํางานเป็นกลุ่ม ร่วมสร้างผลงานท่ีได้จากการแก้ปัญหา
สังคมอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงอาจเป็นความรู้ แนวทางสิ่งประดิษฐ์ ซ่ึงอาจเป็นนวัตกรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อัน
เป็นการแสดงออกของการเกื้อกูล และแบ่งปันให้สังคมมีสันติอย่างย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือสร้างบทเรียนพัฒนาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
3. เพ่ือศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรยีนรู้ 5 ขั้นตอน  

(5 STEPS) 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 สมมติฐานการวิจัย 
 หลังการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) 
นักเรียนมีคะแนนสอบสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย กําลังศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 
ห้องเรียน นักเรียนท้ังหมด 47 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และ 2/2 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1จํานวน 24 คน โดยเลือกแบบการสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling) 

เครื่องมือการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะจํานวน 8 แผน 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
(5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 จํานวน 13 ข้อ 

4. แบบสัมภาษณ์ผลความคิดเห็นหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เป็นแบบเขียนจํานวน 5 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามแบบก่ึงโครงสร้าง  

5.แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 7 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
ขั้นตอนในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  
 2. กําหนดเนื้อหาท่ีจะพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  
 3. พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยสร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ข้อ  
 4. นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือ
ประเมินความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์และความถูกต้องในการใช้ภาษาของแผนจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณา
จากค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวัดผล (IOC: Item Index of Objective Congruence) 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบได้แก่ 1) นางสาววัชรา เงินลาด ครู 
โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 2) นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ 
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหัน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 และ 3) นางสาวธิดารัตน์ น้อยกุล 
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหัน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1  
 5. นําข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์  
 6. ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  
 7. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงจากคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย เหมาะสมอีกคร้ังก่อนนําไปทดลองใช้ทดสอบ  
 8. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนบ้านเด่ือ
วิทยาคมในกลุ่มทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง  
 9. ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีพบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงพบในการทดลองกับกลุ่มหนึ่ง
ต่อหน่ึง  
 10. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนบ้าน
เด่ือวิทยาคมในกลุ่มทดลองขนาดเล็ก จํานวน 10 คน 
 11. ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงพบในการทดลองกับกลุ่ม
ขนาดเล็ก  
 12. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนบ้าน
เด่ือวิทยาคมในกลุ่มทดลองภาคสนาม จํานวน 24 คน  
 13. นําแบบทดสอบท่ีใช้กับกลุ่มทดลองภาคสนามมาวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอํานาจ
จําแนก (R) และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ด้วยสูตร KR20 พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีพบในแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ซ่ึงพบในการทดลองกับกลุ่มทดลองภาคสนาม  
 14. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 24 คน  
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 15. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีทําการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายมาสรุป วิเคราะห์ และเขียน
รายงาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)ด้วยแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
experimental design) ในแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน (One Group Pretest- Posttest Design) 
กับกลุ่มตัวอย่าง ในรูปแบบท่ีเรียกว่า (O1 X O2) 1) นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดย
ใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 2)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ 3) นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและตอบแบบผลสะท้อนหลัง
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริม
ทักษะ แล้วนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาแล้ว 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1. ข้อมูลจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้, 

แบบสอบถามความพึงพอใจ, แบบสัมภาษณ์ผลความคิดเห็นหลังการจัดการเรียนการสอน และแบบสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ/ประสิทธิภาพของเครื่องมือประกอบด้วย ค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 
(IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอํานาจจําแนก (R) ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) KR20 และค่าประสิทธิภาพสื่อ นวัตกรรม 
(E1/E2)  

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ การทดสอบที (t- test; Paired Sample) 
 

ผลการวิจัย 
 

1. บทเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีเกณฑ์ประสิทธิภาพกระบวนการและค่า
ประสิทธิภาพผลลัพธ์เท่ากับ 77.14/77.08 ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ท่ีได้กําหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 คะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.54 และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
23.54 ซ่ึงนักเรียนมีคะแนนสอบสูงข้ึนกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่า ในด้านความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี มีการทบทวน
บทเรียนประจําวัน ประจําสัปดาห์ และฝึกฝนการเรียนโดยมีครูคอยให้คําแนะนํา ซ่ึงโดยรวมการจัดกิจกรรมทุกๆคร้ังจะ
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านการทํางานของนักเรียน พบว่า นักเรียนใส่ใจการทํางาน มีความม่ันใจกล้าแสดงออก ทํางานเป็น
ระเบียบ การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ การทํางานเสร็จทันต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตัวเองซ่ึง
โดยรวมการจัดกิจกรรมทุกๆคร้ังจะอยู่ในเกณฑ์ดี   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1. บทเรียนทักษะการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) 
ด้วยสื่อประกอบเสียง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์มี
ค่าเท่ากับ 77.14/77.08ซ่ึงค่าประสิทธิภาพของทักษะการเรียนภาษาอังกฤษมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75เป็นผลท่ี
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการดําเนินการพัฒนาบทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว้คือ 
1) ขั้นตอนการวางแผนเนื้อหาบทเรียน (Planning) 2) ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Designing) และ3) ขั้นตอนการ
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สร้างบทเรียน (Developing) นอกจากน้ี ยังได้ทําการหาประสิทธิภาพของสื่อโดยการทดลองใช้บทเรียนทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one 
Trial) 2) การทดลองกลุ่มเล็ก (Small GroupTesting) และ 3) การทดลองกลุ่มภาคสนาม (Field Testing) และได้ค่า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งไว้ การตั้งค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์นี้ เป็นเกณฑ์ท่ีไม่สูงมากนัก เนื่องจาก
ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นบทเรียนท่ีค่อนข้างยากและต้องใช้ความสามารถในการเรียน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษฎีนาหาร และ นิตยา เปลื้องนุช (บทคัดย่อ : 2553) ได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคงทน ในการเรียนรู้ สํา หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทํา ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจสูงข้ึนตามลํา ดับ ในแต่ละวงจรปฏิบัติดังนี้วงจรท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.10 วงจรท่ี 2 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 79.70 และวงจรที่ 3 คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.00 นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเฉล่ียร้อยละ 76.20 และมีจํานวน นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85.71 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 
ท่ีตั้งไว้ 
 2. ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 นั้นมีคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.54 กับคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.54 ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใช้ได้ผลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง อ้างถึง
งานวิจัยของ กันดด์นัย วรจิตติพล (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างและการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตสภาบันราชภัฏนครปฐม จํานวน 
40 คน ผลการศึกษาพบว่าความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการทําแบบฝึกทักษะการเขียน
สูงกว่าก่อนการทําแบบฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. จากผลการสะท้อนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า 

 3.1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่าเม่ือเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยข้อท่ีมีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือนักเรียนได้รับความรู้เรื่องทักษะภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใดการอธิบายตรงประเด็นมีการยกตัวอย่าง
ประกอบได้อย่างชัดเจนและครูสอนทักษะภาษาอังกฤษตามขั้นตอนเข้าใจง่ายส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดสองอันดับ อยู่ใน
ระดับมากตามลําดับ คือสามารถนําความรู้ท่ีได้จากทักษะการเรียนภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และครูนําเสนอ
ตัวอย่าง และมีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฤทัยรัตน์  ปานจรินทร์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ดีมาก 

3.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 
โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่า ในด้านความรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมเป็นอย่างดี มีการทบทวนบทเรียนประจําวัน ประจําสัปดาห์ และฝึกฝนการเรียนโดยมีครูคอยให้คําแนะนํา ซ่ึง
โดยรวมการจัดกิจกรรมทุกๆคร้ังจะอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ด้านการทํางานของนักเรียน พบว่า นักเรียนใส่ใจการทํางาน มี
ความม่ันใจกล้าแสดงออก ทํางานเป็นระเบียบ การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ การทํางานเสร็จทันต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตัวเอง ซ่ึงโดยรวมการจัดกิจกรรมทุกๆคร้ังจะอยู่ในเกณฑ์ดี 

3.3 ผลการสัมภาษณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธี
สอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะพบว่า มีรายละเอียดแต่ละด้านในการ
สัมภาษณ์ (1)ด้านเนื้อหาบทเรียนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษและวิธีการสอนมีความยาก-ง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น 
เนื้อหาท่ีใช้จัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ นักเรียนจึงมีความสนใจ
ในการเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ นักเรียนชอบวิธีการ
สอนแบบนี้เพราะเป็นวิธีสอนท่ีได้คิด วิเคราะห์เนื้อหาตามแบบวิทยาศาสตร์ ทบทวนเนื้อหา ทําให้นักเรียนจําบทเรียน
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ได้มากข้ึน (2)ด้านกระบวนการสอนของครูสอนตามข้ันตอนเข้าใจง่ายชัดเจน มีการนําเสนอคําศัพท์ก่อนเข้าสู่บทเรียน ทํา
ให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน ครูดูแลชั้นเรียนอย่างท่ัวถึง ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดแบบวิทยาศาสตร์ รู้จักต้ังคําถาม และคิด
คําตอบไว้ล่วงหน้า แต่บางคร้ังมีเสียงรบกวนจากห้องข้างๆ นักเรียนได้ยินไม่ชัดเจน และฟังไม่ทัน ครูต้องใช้เสียงดังในการ
สอน และทวนซํ้า (3)ด้านความรู้ท่ีได้หลังจากการเรียนการสอนด้านทักษะภาษาอังกฤษ จากการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ นักเรียนได้รับความรู้ มีทักษะทางการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น ประกอบกับเนื้อหาในแต่ละแผนการเรียนรู้ สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจําวัน ช่วยเอ้ือให้ผู้เรียนทราบความหมายของคําศัพท์ และเข้าใจบทความไดง่ายข้ึน อีกท้ังผู้สอนได้เรียงลําดับ
เนื้อหาจากง่ายไปยาก เพ่ือให้ท้าทายผู้เรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ดีย่ิงข้ึน และมีความม่ันใจในการใช้ภาษา (4) 
ด้านสื่อ/อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับบทเรียน นักเรียนชอบบทเรียนชุดแบบฝึกทักษะ ทําให้
สามารถได้รับความรู้เพ่ิมเติม จากแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษจากการอภิปรายผลท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การ
วิจัยคร้ังนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยสื่อประกอบเสียงสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนพึงพอใจกับวิธีการ
สอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยสื่อประกอบเสียงอยากเรียนในรูปแบบนี้อีก เพราะเป็นวิธีการ
สอนที่นักเรียนได้มีกระบวนการคิด สังเกต และคิดคําตอบจากการสังเกต ทบทวนบทเรียนและร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน ทําให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาของตนเองอย่างแท้จริง สําหรับเร่ืองอ่ืนๆนักเรียนอยากให้มีเวลาในการจัดการ
เรียนการสอนมากกว่านี้เพ่ือท่ีจะได้เรียนรู้เนื้อหาอย่างครบถ้วน กล่าวคือ การเรียนทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดย่ิีงข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริม
ทักษะในคร้ังนี้ ควรกําหนดกิจกรรมและเวลาให้ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรมการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ โดย
ใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเป็นเวลาท่ีน้อยและจํากัดเกินไปทําให้
นักเรียนอ่านประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้ 

ข้อเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานควรนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับ
ละดับชั้นอ่ืนได้โดยการใช้เนื้อหาท่ีมีความเหมาะสมกับระดับชั้นนั้น 

2.ในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบ
ฝึกเสริมทักษะรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูควรเป็นผู้ดูแลให้คําแนะนํา ในการเรียนการสอนควรเน้นให้ผู้เรียนเป็น
สําคัญ เน้นการฝึกซํ้าและทบทวนบ่อยๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริม
ทักษะรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ควรคํานึงถึงระดับสติปัญญา ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนว่ามี
ความแตกต่างในการเรียนรู้ และเนื้อหาควรเหมาะสมกับระดับช่วงชั้น  
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ี
ลงทะเบียนเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  
จํานวน 48 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) จาก
ผลการวิจัยพบว่า 1). ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ ( =29.81,S.D.=3.08) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ( =13.97,S.D.=4.55) และการทดสอบแบบที พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลัง
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่าง กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  2). ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.07 , 0.89)  
คําสําคัญ: การเรียนการสอนแบบผสมผสาน, เครือข่ายสังคมออนไลน์, Google Apps for Education 

 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1) study the learning achievement of using blended 
learning model with social networking, 2) study the satisfaction of the learners after learning with 
using blended learning model with social networking. The sample in this study consisted of 
undergraduate students Nakhon Pathom Rajabhat University registered in the Information and 
Communication Technology Course in the third semester of academic year 2016 by simple random 
sampling and gained 48 students. Statistics used in data analysis were mean,   standard deviation and 
the t-test. The results of the research showed that 1) learning achievement of students after learning 
with blended learning model of using social networking ( =29.81, S.D.=3.08) was higher than before 
with blended learning model  with social networking ( =13.97,S.D.=4.55). And, t-test for independent 
samples, the scores of learners' learning achievement before and after learning with blended learning 
models with social networks were different at the sight ficance level of 0.01.  The results of student 
satisfaction study on integrated teaching and learning management using social network as a whole 
were found at a high level ( = 4.07, 0.89).  
Keywords: Blended Learning Method, Social Network, Google Apps for Education 
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บทนํา 
 
จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2557-2559 กระทรวงศึกษาธิการได้

กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อการเพื่อการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพ่ือศักยภาพการศึกษาค้นคว้าและการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกท่ีทุกเวลา  เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้โดยไม่ขาดความต่อเนื่องด้วยการ
ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวท่ีทันสมัย เน้นการสร้างความหลากหลายของการเรียนรู้ 

การเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์ของคนในยุคปัจจุบันนั้นจากผลการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) พบกว่าพฤติกรรมผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2559 (สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) พบว่า จํานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวมท้ังผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
และคอมพิวเตอร์ โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 45.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมงต่อวัน โดยเพศ
ท่ีสาม และ Gen Y เป็นกลุ่มท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยสูงท่ีสุด อยู่ท่ี 48.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 53.2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์กิจกรรมยอดนิยม 5 อันดับแรกท่ีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมทําผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ได้แก่ การพูดคุยผ่าน Social 
Network (ร้อยละ 86.8) รองลงมา เป็นการดูวิดีโอผ่าน YouTube (ร้อยละ 66.6), การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ร้อย
ละ 55.7), การค้นหาข้อมูล (ร้อยละ 54.7) และการทําธุรกรรมทางการเงิน (ร้อยละ 45.9) ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นได้หากนํา
ความเข้ารู้ต่างๆ หรือกิจกรรมการเรียนการสอนนําเสนอผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียน
ได้ทุกท่ีทุกเวลาและส่งเสริมการจัดกิจจกรมการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ 

ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ฐิติชัย  รักบํารุง, 2555) ซ่ึงมีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเสริม
ประสิทธิภาพนั้นจําเป็น จะต้องมีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารท่ีสามารถตอบสนอง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
Google Apps for Education เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการเรียนการสอนมีอยู่มากมาย ท้ัง
รูปแบบ เกมส์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมหรือกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอนต่างๆ ท่ีผู้สอนสามารถใช้ สื่อท่ีมีความ
หลากหลายมาให้สอดรับกับเนื้อหาในการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการ เรียนรู้มากข้ึน  
Google Apps for Education เป็นสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับ การจัดการการเรียนการ
สอนได้ โดยใช้ประโยชน์จากชุดเคร่ืองมือในบริการเช่น  ปฏิทิน (Calendar), เอกสาร (Docs),  ห้องเรียน (classroom) ,
จัดเก็บข้อมูล (Drive)และอ่ืนๆ ท่ีใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้ (ไพรัช
นพ วิริยวรกุลและคณะ, 2560) 
 จากประสบการณ์ผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิชาภาคทฤษฎีการสอนส่วนใหญ่ 
ผู้สอนจะบรรยายโดยใช้เอกสารการสอนและสื่อประกอบการสอน โดยนักศึกษามีพฤติกรรม ในขณะท่ีมีการเรียนการสอน 
ซ่ึงขาดการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงมีการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่เอ้ือประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษา  รวมถึงไม่ตั้งใจเรียนในระหว่างการสอน ทําให้ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในที่สุด จาก
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นําเทคนิครูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือ
สนับสนุนการการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาเป็น
สื่อกลางในการเรียนการสอนและสร้างความน่าสนใจในการเรียนให้กับนักศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
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วิธีดําเนนิการวิจัย  
 

1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีลงทะเบียนเรียน วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  โดยวิธีจับฉลาก เลือกกลุ่มตัวอย่าง1 
หมู่เรียนจาก 3 หมู่เรียน จํานวน 48 คน 

2. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 คือ เนื้อหารายวิชา 4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจํานวน 10 บทเรียน โดยใช้ในการวิจัย
จํานวน 4 บทเรียน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1 สื่อการสอน รายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร บน Google Classroom 
3.2 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) รายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

แบบทดสอบปรนัย จํานวน 40 ข้อโดยใช้ Google Form มีค่าความยากง่ายต้ังแต่ .29 ถึง.73 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
ตั้งแต่ .31 ถึง .97  

 3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงการประเมิน ความสอดคล้องข้อคําถาม (IOC) ผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 คน ได้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 โดยมีความ
เชื่อม่ันเท่ากับ 0.87 

4. วิธีการดําเนนิวิจัย 
 4.1 การปฐมนิเทศนักศึกษา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ รายละเอียดของรายวิชา ขั้นตอนการเรียนด้วย

กิจกรรมแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 4.2 ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ก่อนเรียน (pre-test) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐาน
ในการเรียน โดยทําแบบทดสอบแบบออนไลน์โดยใช้ Google Form 

 4.3 ผู้วิจัยทําการสอน โดยใช้กิจกรรมการเรียนผ่าน Google classroom ซ่ึงจะมีเนื้อหาของบทเรียน 
กิจกรรมซักถาม และกิจกรรมท้ายบทเรียน โดยผู้เรียนจะทําการส่งใบงานด้วย Google doc  

 4.4 เม่ือสิ้นสุดการวิจัยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (post-test) เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ซ่ึง
เป็นข้อสอบเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้ในการเรียน โดยทําแบบทดสอบแบบออนไลน์โดยใช้ 
Google Form   

 4.5 ให้นักศึกษาทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (บุญชม ศรีสะอาด,2556)  แบบวิธี Likert มีเกณฑ์์การให้คะแนน ดังน้ี     

ระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด   5    คะแนน      
ระดับความเหมาะสมมาก    4    คะแนน       
ระดับความเหมาะสมปานกลาง   3    คะแนน      
ระดับความเหมาะสมน้อย   2    คะแนน      
ระดับความเหมาะสมน้อยท่ีสุด   1    คะแนน  

   การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ดังน้ี  
 4.51 – 5.00  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด     
 3.51 – 4.50  มีระดับความพึงพอใจมาก   
 2.51 – 3.50  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง     
 1.51 – 2.50  มีระดับความพึงพอใจน้อย     
 1.00 – 1.50  มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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 4.6 ผู้วิจัยดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติได้แก่ ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีทางสถิติ
ทดสอบ t-test (independent t-test) เพ่ือนําเสนอในงานวิจัยต่อไป 
 

ผลการวิจัย  
 

1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
  

จํานวนผู้เรียน 
(N) 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน t-test .sig 

 S.D.  S.D. 
48 13.97 4.55 29.81 3.08 18.41** .000 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ( =29.81,S.D.=3.08) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ ( =13.97,S.D.=4.55) และจากการคํานวณค่า t-test พบว่า ค่า t ท่ีคํานวณได้เท่ากับ 18.41 คือ 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แตกต่าง กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 

 จากรูปท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 29.81 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 
13.97 ด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

รายการ ความพึงพอใจ แปลผล 

 S.D. 
1. การเข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์สื่อสารได้หลากหลาย 4.17 0.83 มาก   
2. การใช้งานทําได้ง่าย สะดวก ทันสมัย 4.06 0.67 มาก   
3. การเรียนการสอนมีกิจกรรมหลากหลาย 4.08 1.03 มาก   
4. การส่งงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ทําได้ง่าย 4.10 0.97 มาก   
5. การเข้าสู่บทเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี  ทุกเวลา 4.27 0.76 มาก   
6. การตรวจสอบคะแนนสามารถทราบผลได้ทันที 4.04 0.71 มาก   
7. การติดต่อกับผู้สอนสามารถทําได้ทันที 3.75 1.12 มาก   

รวม 4.07 0.89 มาก   
 
จากตารางท่ี 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในเข้าสู่บทเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมา
คือ การเข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์สื่อสารได้หลากหลาย อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 
รองลงมาคือ การส่งงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ทําได้ง่าย อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
 จากรูปท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การเข้าสู่บทเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมา
การเข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์สื่อสารได้หลากหลายอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 คือ การส่งงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ทําได้
ง่าย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 ตามลําดับ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือ
สนับสนุนการการเรียนการสอน กรณีศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
พบว่า 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ( =29.81,S.D.=3.08) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
( =13.97,S.D.=4.55) และจากการคํานวณค่า t-test พบว่า ค่า t ท่ีคํานวณได้เท่ากับ 18.41 คือ คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่าง 
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับ กุลธวัช สมารักษ์ และคณะ (2558) ท่ีศึกษาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ พบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับ พลอยไพลนิ ศรีอํ่าดี (2556) ศึกษาเร่ืองผลการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ท่ีมีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย พบว่าผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ แก้ปัญหา  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยสนับสนุนการการเรียนการสอนกรณีศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎให้กับผู้เรียนมีความสนใจทางการเรียนได้ 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจในเข้า
สู่บทเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ท้ังนี้เนื่องจาก
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ จึงทําให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตลอดเวลา อีกท้ังใช้ได้กับอุกปกรณ์การสื่อสารได้หลากหลาย 
ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอในต่อการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับ ปณิตา วรรณพิรุณ (2555) นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาท่ีดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนลล์แมน(Nellman, 2008) ท่ีพบว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน
ประสบความสําเร็จ ในด้านการทําให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนแบบผสมผสาน 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แม่เหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้แม่เหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
ชุมชนบ้านแก้งคร้อ หนองไผ่ ตําบลหนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 จํานวนนักเรียน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี  

สรุปผลการวิจัย  
1. แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.22 /76.11 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้แม่เหล็ก สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  
คําสําคัญ: 
 

ABSTRACT 
 

This study was conducted to develop learning activities using magnets.  Group learning 
mathematics measurement for two grade students in Ban kaeng Khro Nong Pha Community School , 
to compare 75/75 of achievement before and after learning Math emetics in the two classes using the 
skills learned by using magnets.  Group learning mathematics measurement for two grade students of 
Ban Kaeng Khro Nong Phai Community School.  
            The samples used in this study were two grade students in the first semester of academic year 
2016 of Ban kaeng Khro Nong Pha Community School , Kaeng Khro District Chaiyaphum Province 
,Chaiyaphum Secondary Educational Service Area Office 2 of Chaiyaphum District , totally 36 students.  
The results were as follows. 

1 .  The effectiveness of the skills learned, group learning mathematics measurement for two 
grade students at Ban Kaeng Khro Nong Pha Community School showed the efficiency at 79.22/76.11,  
which was higher than the benchmark. 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 609 |



2. The mathematical achievement using the magnetic learning practice was found to be higher 
than before learning at the 0.05 level of significance. 
Keywords: 
 

บทนํา 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องการให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีมีเหตุผล มีระบบ 
แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้ คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์ อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต (อรทัย แสงใสแก้ว, 2552: 1) ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมอง และการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมท้ังการพัฒนาทักษะการ 
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองแสวงหาความรู้ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปส่วนมากมีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
การสื่อสารประจําตัวเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจําเป็นต้องมี
ทักษะท้ังด้านศาสตร์ต่าง ๆ ทําให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนจะเห็นประโยชน์ คุณค่าของการเรียน 
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ ซ่ึงเป็นการเตรียมผู้เรียนในการเรียนต่อไปในชั้นสูงข้ึน เกิดการเพ่ิม
โอกาสการทํางานในอนาคตเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมากขึ้นจําเป็นต้องสร้างความพร้อมให้
เยาวชนและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจ  

การจัดการเรียนรู้แบบทักษะเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ 
ความสามารถ และความต้องการ โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ท้ังนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน ท้ังทางด้านสติปัญญา(Cognitive) ทักษะ (Skill) และ
จิตใจ (Affective) สามารถนําความรู้และทักษะท่ีได้ไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง ทักษะจําแนกตามระดับทักษะได้ 4 ระดับ ดังนี้ ทักษะภายในวิชา (Disciplinary Integration) ทักษะ
แบบพหุวิทยาการ (Multidiscipnary Integration)   ทักษะแบบสหวิทยาการ (Interdiscipnary Integration) และ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557: 5-6)  

เทคโนโลยีเป็นวิชาท่ีเก่ียวกับกระบวนแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
คนเราโดยผ่านกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Engineering Design หรือ Design Process ซ่ึงคล้ายกับ
กระบวนการสืบเสาะ ดังน้ันเทคโนโลยีจึงไม่ได้หมายถึงคอมพิวเตอร์หรือ ICT ตามท่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจ  
 คณิตศาสตร์ เป็นวิชาท่ีมิได้หมายถึงการนับ จํานวนเท่านั้น แต่เกี่ยวกับองค์ประกอบอ่ืนท่ีสําคัญ ประการ แรก
คือกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) ซ่ึงได้แก่การเปรียบเทียบการจําแนก จัดกลุ่มการ จัดแบบรูป 
และการบอกรูปร่างและคุณสมบัติ ประการท่ีสอง ภาษาคณิตศาสตร์ เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือ ความเข้าใจ
ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้ โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร เช่น มากกว่า น้อยกว่า เล็กกว่า 
ใหญ่กว่า ฯลฯ ประการต่อมาคือการส่งเสริมการคิด คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Higher-Level Math Thinking) จาก กิจกรรม
การเล่นของเด็กหรือการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556: 2)  
 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หรือสื่อการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละ
กิจกรรมของคาบเวลาการสอนนั้นๆ สื่อการเรียนการสอนมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลายๆ ด้าน
ด้วยกัน คือ (1) ช่วยให้ครู กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตอบสนองตามท่ีครูผู้สอนคาดหวัง จะให้เกิดในตัวนักเรียน (2)  ช่วย
ให้ครูจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้หลายรูปแบบ  เช่น  วีดีทัศน์ การสาธิต หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น (3)  ช่วย
ครูในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ให้แก่นักเรียน  เช่น ทํารายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ สไลด์ มาให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เพ่ิมเติม  (4) ช่วยครูจําลองของแทนของจริง ท่ีไม่สามารถนํามาให้ดูได้  เช่น การเดินทางของดวงจันทร์หมุนรอบโลก  
ลักษณะรูปร่างของลูกโลก เป็นต้น (5) ช่วยครูผู้สอน สื่อความหมายเนื้อหาท่ีสอนกับนักเรียนให้เข้าใจได้ดีขึ้น 
 กุหลาบ  สีชาลี (2556)  ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหา การบวก  ลบ 
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คูณ หาร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ สํานักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 85.31/80.10  แสดงให้
เห็นว่า การใช้สื่อแบบฝึกทักษะ ช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ผลดีขึ้น               
 สรุปได้ว่า  การนํานวัตกรรมการศึกษามาช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จึงเป็นการนํา
ความคิดและวิธีการใหม่ๆ มาส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาวัสดุ เครื่องใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการต่างๆ ใน
การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ มีความทันยุคสมัย สร้างความสนใจต่อผู้เรียนทําให้เกิดการ
อยากเรียนรู้ จนทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล และรวดเร็ว ดังน้ันผู้วิจัย จึงมี
ความสนใจในการสร้างสื่อซ่ึงเป็นแบบฝึกทักษะ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่อง การวัด โดยใช้แม่เหล็ก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ดังกล่าว 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การวัด โดยใช้แม่เหล็ก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แม่เหล็ก เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การทําวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอน โดยใช้แม่เหล็ก เร่ือง 
การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด โดยใช้แม่เหล็ก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียน ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนด ขั้นตอนในการดําเนินการ
วิจัย ตามลําดับต่อไปนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ 

หนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1 ห้องเรียน รวม 36 คน ซ่ึงได้มาโดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
                2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                   2.1.1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แม่เหล็ก รายชั่วโมง ดังนี้ การวัดความยาว 2 ชั่วโมง การวัดพ้ืนท่ี 2 
ชั่วโมง การคํานวณพ้ืนท่ี 2 ชั่วโมง การวัดปริมาตรและน้ําหนัก 2 ชั่วโมง การวัด เวลา 2 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 10 ชั่วโมง 
                   2.1.2. สื่อการสอน เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้แม่เหล็ก 
                   2.1.3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การวัด โดยใช้แม่เหล็ก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 

2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                   2.2.1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การวัด โดยใช้แม่เหล็ก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
                      1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และศึกษาเนื้อหา เรื่อง การวัด จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
                      2) สร้างเคร่ืองมือแต่ละชนิด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ จํานวน 10 แผน ใช้เวลาแผนละ 
2 ชั่วโมง นําแผนการสอนมาแบ่งเป็นเนื้อหาย่อย และจัดลําดับเนื้อหา เพ่ือใช้สอนรวมท้ังหมด 12 ชั่วโมง ดังน้ี 

ชั่วโมงท่ี 1 เรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน 
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ชั่วโมงท่ี 2 เรื่อง การวัดความยาว 
ชั่วโมงท่ี 3 เรื่อง การวัดความยาว 
ชั่วโมงท่ี 4 เรื่อง การวัดพ้ืนท่ี 
ชั่วโมงท่ี 5 เรื่อง การวัดพ้ืนท่ี 
ชั่วโมงท่ี 6 เรื่อง การคํานวณพ้ืนท่ี 
ชั่วโมงท่ี 7 เรื่อง การคํานวณพ้ืนท่ี 
ชั่วโมงท่ี 8 เรื่อง การวัดปริมาตรและน้ําหนัก 
ชั่วโมงท่ี 9 เรื่อง การวัดปริมาตรและน้ําหนัก 

            ชั่วโมงท่ี 10 เรื่อง การวัดเวลา 
            ชั่วโมงท่ี 11 เรื่อง การวดัเวลา 
            ชั่วโมงท่ี 12 เรื่อง แบบทดสอบหลังเรียน 

                   2.2.2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวัด โดยใช้แม่เหล็ก สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ ดังน้ี  
                      1) กําหนดจุดมุ่งหมายของการสอบ และลักษณะของเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผู้วิจัย
ทําการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง 2551 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
                      2) ทําการสร้างข้อสอบ 30 ข้อ  โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง 2551  
                      3) ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไข โดยมีการให้คะแนน คือ  

+1  หมายถึง   แน่ใจว่า       ข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
 0   หมายถึง   ไม่แน่ใจวา    ข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
-1   หมายถึง   แน่ใจว่า       ข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  

                      4) นําแบบทดสอบท่ีได้รับการตรวจแก้ไข ไปคํานวณหาค่า IOC (อนุวัติ คูณแก้ว, 2549 : 153) แล้ว
คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป แก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําไปทําการทดสอบแบบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50-1.00 ไปทําการทดสอบ (Try out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 ของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  (ห้องท่ี 1) ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มทดลอง  
                      5) นําผลการทดสอบ มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)  คัดเลือกไว้จํานวน 
30 ข้อ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ,  2543 :182) คัดเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่ายต้ังแต่0.20 – 0.80 และค่า
อํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป จํานวน 30 ข้อ พบว่า แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.40 – 
0.49 และมีค่าจําแนก (r) 0.60 – 0.79 

2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีคัดเลือกไว้ 30 ข้อไปทดสอบกับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  จํานวน 10 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันแบบคูเดอร์–ริชาร์ดสันโดยใช้สูตร K–R 20 (พวงรัตน์  ทวีรัตน์,  
2543 : 123) ได้ค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบมีค่าเท่ากับ 0.91 
                   2.3.1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผ่านทดสอบ (Try out) ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 2 ห้องท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  
                   2.3.2. การทดลองใช้ข้อสอบ หลังจากท่ีให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ตรวจสอบแก้ไขเสร็จแล้ว นําแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาคุณภาพและพัฒนาแบบทดสอบต่อไป  
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ภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนในการสร้างและทดลองใช้เครื่องมือในงานวิจัย 
 

 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ท่ี 2 สารและสมบัติของสาร หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การวัด โดยใช้
แม่เหล็ก ประกอบด้วย 
                   การวัดความยาว  จํานวน   2   ชั่วโมง  
                   การวดัพ้ืนท่ี         จํานวน   2   ชั่วโมง  
                   การคํานวณการวัดพ้ืนท่ี จํานวน   2   ชั่วโมง 
                  การวัดปริมาตรและน้ําหนัก    จํานวน   2   ชั่วโมง 
                   การวัดเวลา  จํานวน   2   ชั่วโมง 
 4. สมมติฐานของการศึกษา  

   4.1. การจัดการเรียนการสอน เร่ือง การวัด สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้แม่เหล็ก ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75  

   4.2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แม่เหล็ก เรื่อง การวัด ท่ีมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  

  ในการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยใช้แผนแบบทดลอง ท่ีดัดแปลงมาจากแผนแบบทดลองกลุ่มเดียว 
(One Group Pretest – Posttest Design) โดยทดสอบก่อนเรียนรู้ และหลังเรียนรู้ ดังนี้ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์. 2544 
: 154 -155) 
 

Pre-test Treatment Post-test 
T1 X T2 

 

 5 ระยะเวลาและสถานท่ีทําการวิจัย  
 ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยเริ่มต้ังแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ถึง 
เดือน ตุลาคม 2559 สถานท่ีทําการวิจัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการทดลองคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการนําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แม่เหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การวัด ท่ีได้ทําการปรับปรุงแก้ไขมาตลอด มาดําเนินการ

ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

ปรับปรุงครื่องมือเสร็จ นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเคร่ืองมือ 

นําเคร่ืองมือวิจัยท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try Out) และหาประสิทธิภาพ 

นําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําผู้เชี่ยวชาญ 
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สอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 36 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสอนด้วยตนเองใช้เวลาในการสอน 10 ชั่วโมง ซ่ึงมีขั้นตอนในการสอนดังนี้  

     6.1 ผู้วิจัยดําเนินการให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การวัด จํานวน 30 ข้อ  

     6.2 ผู้วิจัยดําเนินการสอน โดยเป็นผู้สอนเอง โดยทําการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลา 4 
สัปดาห์ รวมท้ังสิ้น 10 ชั่วโมง  

     6.3 เม่ือดําเนนิการสอนเสร็จแล้ว กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การวัด จํานวน 30 ข้อ ฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยสลับข้อกัน  

     6.4 ตรวจผลการทําแบบทดสอบ แล้วนําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 

 
ตารางท่ี 1  กําหนดการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การเรียนการสอน วัน/เดือน/ปี เน ื้อหาที่สอน จำนวนชั่วโมง 
     ทดสอบก ่อนเรียน  วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

โดยใช้ ข้อสอบปรนัย จำนวน 30 ข้อ 
1 

     การวัดความยาว 
 

 การวัดความยาว 2 

     การวัดพ้ืนท่ี  การวัดพ้ืนท่ี 2 

     การคํานวณพ้ืนท่ี  ความหมายการคํานวณพ้ืนท่ี/ทักษะกลุ่ม 2 

     การวัดปริมาตรและน้ําหนัก 
 

 ความหมายของมุมแย้ง/ทักษะกลุ่ม 2 

     การวัดเวลา  ความสัมพันธ์ของเวลา 2 

     ทดสอบหลังเรียน  วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
โดยใช้ ข้อสอบปรนัย จำนวน 30 ข้อ 

1 

 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลมีลําดับข้ันตอนดังน้ี  

    7.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง การวัด โดยการหาประสิทธิภาพของทักษะกระบวนการ ตามเกณฑ์ 75/75  
    7.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แม่เหล็ก สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง การวัด โดยใช้ค่าเฉลี่ย  x ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.: Standard deviation) 
และการทดสอบที โดยใช้ t-test แบบ Dependent  

8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการดําเนินการวิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การ

วัด ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
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                 8.1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  
                       1) การคิดคะแนนร้อยละใช้สูตร 

100
N

f
p  

เม่ือ  p แทน ค่าร้อยละ  
f  แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ  
N แทน จํานวนความถี่ท้ังหมด  

                       2) ค่าเฉลี่ย �  

x
N

xi  

เม่ือ  iX  แทน  ข้อมูลแต่ละตัว  
N  แทน จํานวนของข้อมูล  

                       3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  s  

จากสูตร  
22











 

N

X

N

X
s ii  

เม่ือ  iX  แทน ข้อมูลแต่ละตัว  

    N  แทน จํานวนของข้อมูล  
                 8.2. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ/คะแนน
เฉลี่ยร้อยละของคะแนน รวมกิจกรรมระหว่างเรียน/หลังเรียน 

1001 



A
N

X

E            1002 



B
N

Y

E  

เม่ือ        1E   แทน  ประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของนวัตกรรมระหว่างเรียน  
             2E   แทน  ประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของนวัตกรรมหลังเรียน  

X    แทน  ผลรวมของคะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนทุกคน  

Y  แทน  ผลรวมของคะแนนหลังเรียนของนักเรียนทุกคน  

    N    แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  
   A     แทน  คะแนนเต็มระหว่างเรียนท้ังหมด   
  B      แทน  คะแนนเต็มจากการทดสอบหลังเรียน  

                 8.3. สถิติท่ีใช้ในการหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ โดยใช้เทคนิค 25% ของ
จํานวนผู้เข้าสอบท้ังหมดเพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มสูง (U) และกลุ่มตํ่า (L) จากสูตรต่อไปนี้ (นพพร ธนะชัยขันธ์. 2550 : 22) 

f

RR
p LU

2


             

f

RR
r LU 
  

เม่ือ  p     แทน  ค่าความยากง่าย   
        r     แทน  ค่าอํานาจจําแนก   
       UR     แทน จํานวนผู้ท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง  

       LR     แทน  จํานวนผู้ท่ีตอบถูกในกลุ่มตํ่า   

       f     แทน   จํานวนผู้ท่ีเข้าสอบในกลุ่มสูง   
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ผลการวิจัย 
 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แม่เหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนคูเมืองวิทยา ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยนําเสนอผลการ วิเคราะห์ข้อมูลไว้ตามลําดับ ดังน้ี  

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
     การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทนตัวแปรและค่าสถิติ ต่าง ๆ ดังน้ี 

X   แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
DS.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

t  แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ  
n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 

1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ / คะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวม กิจกรรม
ระหว่างเรียน 

2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ / คะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวม หลังการเรียน

โดยใช้ชุดกิจกรรม % แทน ค่าร้อยละ  
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แม่เหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนคูเมืองวิทยา มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง การวัด ตามเกณฑ์ 75/75 

 
ตารางท่ี 2  แสดงการหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
               หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ชุดกิจกรรม ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงท่ี 4 ชั่วโมงท่ี 5 E1 E2 

ระหว่างเรียน 83.61 80.00 82.22 82.77 82.22 79.22 - 

83.61      
80.00      
82.22      
82.77     
82.22        
79.22  

       

หลังเรียน - - - - - - 76.11 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) คิดเป็นร้อย

ละ 79.22 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 2E ) คิดเป็นร้อยละ 76.11 แสดงว่าการ จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน มีค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 79.22/76.11 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้คือ 75/75 โดยมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

 ชั่วโมงท่ี   1   เรื่อง การวัดความยาว   E1/E2 = 83.61/76.11 
 ชั่วโมงท่ี   2   เรื่อง การวัดพ้ืนท่ี   E1/E2 = 80.00/76.11 
 ชั่วโมงท่ี   3   เรื่อง การคํานวณวัดพ้ืนท่ี   E1/E2 = 82.22/76.11 
 ชั่วโมงท่ี   4   เรื่อง การวัดปริมาตรและน้ําหนัก   E1/E2 = 82.77/76.11 
 ชั่วโมงท่ี   5   เรื่อง การวัดเวลา   E1/E2 = 82.22/76.11 
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          ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอนโดยใช้แม่เหล็ก เรื่อง การวัด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ โดยใช้สถิติ t-test Dependent  ได้ผลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 
     

การทดสอบ คะแนนเต็ม N   S.D. ร้อยละ 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

36 
36 

11.30 
22.83 

3.69 
2.76 

80.85 
84.76 

 
     จากตารางท่ี 3 พบว่าคะแนนของนักเรียนก่อนเรียนเร่ือง การวัด คะแนนเต็ม 30 นักเรียน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 
11.30 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.69 หลังจากเรียนเร่ือง การวัด โดยใช้แม่เหล็ก แล้วทําการสอบหลังเรียนพบว่าได้
คะแนนสูงข้ึนคือ 22.83 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.76 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แม่เหล็ก 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การวัด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพที่กําหนดและมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แม่เหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ หนองไผ่ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
75/75 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้แม่เหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจยัคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 
ตําบลหนองไผ่ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จํานวนนักเรียน 36 
คน ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี  
 สรุปผลการวิจัย  

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 
ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนการสอนโดยใช้แม่เหล็ก สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี  

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การวัด สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ พบว่าค่าเฉลี่ยระหว่างเรียน 39.22 คิดเป็นร้อยละ 79.22 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.35 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน 22.83 คิดเป็นร้อยละ 76.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.76 มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.22 /76.11 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ คือ 75/75  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้แม่เหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ผลการวิเคราะห์การ
ทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่า .681 หรือ ร้อยละ 61.8 
แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากเพราะมคี่ามากกว่า .50  หรือ ร้อยละ 50  ค่า t – test dependent มีค่า 
 -23.509 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลท่ีได้จากการศึกษานักเรียนท่ีได้รับการเรียนการสอน
เรื่อง การวัด โดยใช้แม่เหล็ก แล้วทําข้อสอบฉบับเดิม พบว่า ผลการสอบของนักเรียนมีคะแนนสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การวัด โดยใช้แม่เหล็ก ส่งผลต่อคะแนนสอบหลังเรียนอย่างชัดเจน 
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 อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยชั้นเรียนในคร้ังนี้ ทําให้ทราบถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนเพราะคะแนนก่อนการ

เรียนการสอนของนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง การวัด ค่อนข้างตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย
หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการเรียนรู้ในเรื่อง การวัด ไปแล้ว แสดงให้เห็นว่าคะแนนก่อนและหลังการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
จํารัส อินทลาภาพร: 2558 ศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสื่อการสอน สําหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา พบว่า ในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามสื่อการสอน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น มีคะแนนพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ ทานองเดียวกับ  

พลศักด์ิ แสงพรมศรี : 2558 ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(STEM) กับแบบปกติ พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมี สูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติ  และสอดคล้องกับการวิจยั 
ของจิราพร  หนักแน่น (2552)   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว.  
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2 พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  

ข้อเสนอแนะ  
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
การจัดทําสื่อการสอนน้ันต้องให้เกิดองค์ความรู้ครบท้ังสี่ด้าน คือ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและ

คณิตศาสตร์ และการจัดทําสื่อนั้นต้องสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชานั้นๆ ด้วย ผู้สอนจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวก่อนสอน
เป็นเวลานาน จึงจะสามารถผลิตสื่อท่ีสอดคล้องกับความต้องการได้ อีกท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบฝึกทักษะ
กับรายวิชาอ่ืนๆ จะต้องมีครูรายวิชานั้นคอยดูแลกํากับด้วย เพ่ือท่ีจะให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การวัด เป็นไปตาม
จุดประสงค์ท่ีตั้งไว้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปในวิชาหลักของนักเรียนจํานวนมากกว่านี้เพ่ือทําการศึกษาในขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ี
ใหญ่ขึ้น เช่นทาการวิจัยเป็นรายวิชาแทนการทาวิจัยเฉพาะหน่วยการเรียนเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนสามารถเห็นรายวิชาเป็น
รูปธรรมซ่ึงงายต่อการเข้าใจกว่าแบบนามธรรมและทราบว่าสิ่งท่ีนักเรียนเรียนอยู่นั้นสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างไร ตลอดจนตระหนักว่าจะนําความรู้ท่ีได้มาพัฒนาประเทศชาติอย่างไร 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เร่ือง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
ในเขตอําเภอทุ่งศรีอุดม ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 130 คน โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีผลต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.23/86.77 2) ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีผลต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, การสุ่มหลายขั้นตอน, เกณฑ์ประสิทธิภาพ 85/85 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to 1) study the basic of developing computer 
multimedia lessons to enhance the reading skills of Thai diphthong among students for elementary 
school students, 2) to compare the students’ academic achievement taught with multimedia 
computer lessons and regular learners, 3) study student satisfaction with computer multimedia. The 
sample consisted of primary school students in Thong Si Udom district in the first semester of the 
academic year 2017, 130 students were randomly selected in multiple stages. The instruments used 
in this study were 1) multimedia computer lessons, 2) learning achievement test forms, 3) computer 
multimedia instructional packages, and 4) learner satisfaction questionnaire. 

The findings were as follows: 1) multimedia computer lessons showed the efficiency at 83.23 
/ 86.77. 2) The learning achievement of the group learning by multimedia computer was higher than 
that of students who learned by conventional learning, 3) satisfaction of learners with multimedia 
computer lessons was shown at the highest level. 
Keywords: Multimedia, Multi-Stage Simple, 85/85 Criteria 
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บทนํา 
 

ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงนี้มีท้ังด้านดีและด้านเสื่อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน ปัจจุบัน 
ภาวะแวดล้อมทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นไปอย่างรวดเร็วแทบจะปรับตัวไม่ทัน การอ่านและการ
เขียนคําควบกล้ําเป็นปัญหาสําคัญปัญหาหน่ึงในสังคมและจะเป็นปัญหามากขึ้นถ้าทุกฝ่ายไม่ช่วยกันแก้ไข ครูผู้สอนทุก
ระดับชั้นจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการใช้ภาษา ท้ังในเรื่องการอ่าน การเขียน และควรจัดกิจกรรมการสอนเป็น
พิเศษเพ่ือเสริมการสอน โดยการสร้างหรือปรับปรุงแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับหลักสูตร เนื้อหา สภาพของนักเรียนแต่ละ
ท้องถ่ิน และสถาพสังคมปัจจุบัน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน อันเป็นทักษะอย่างหนึ่งท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้น(ผกาวดี ปัญญวรรณศิริ, 2540 : 3) สิ่งท่ีน่ากลัวท่ีสุดคือ การใช้
ภาษากําลังสูญเสียพยัญชนะเสียงหนึ่งไปจากภาษา คือ ร ถึงแม้ว่าภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ทุกคน
จะต้องช่วยกันรักษาความถูกต้องไว้ ในสังคมปัจจุบันมีปัญหาในการอ่านออกเสียง ร ล และเสียงควบกล้ําไม่ได้นั้นมีอยู่
เป็นจํานวนมาก สิ่งท่ีเป็นปัญหามากในการใช้ภาษาส่วนหนึ่งเกิดจากการอ่านคือ การอ่านออกเสียงควบกล้ํา ร ล ไม่ว่าการ
อ่านหรือการเขียนท่ีไม่ถูกต้องจะทําให้เสียบุคลิกภาพ ผู้ฟังเกิดความรําคาญ หากผู้อ่าน อ่านคําควบกล้ําหรืออ่านแยก
หน่วยเสียง ร ล ให้แตกต่างกันไม่ได้ จะทําให้ความหมายของคําท่ีอ่านเปลี่ยนไป (กิดานันท์  มลิทอง, 2548) 

ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการอ่านเป็นทักษะทาง
ภาษาท่ีสําคัญเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ทุกระดับชั้นต้องอาศัยความสามารถด้านการอ่านท้ังสิ้น ซ่ึงมีผลให้
ทักษะด้านการฟัง การพูด และการเขียนดีขึ้น ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 2 อ่ืน ๆ ดีตามไปด้วย แม้ว่าการอ่านมี
ความสําคัญเป็นอย่างมากในการเรียนการสอน แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าการอ่านของนักเรียนมีปัญหาหลายประการท้ัง
ปัญหาจากตัวเด็ก ปัญหาจากตัวครู และปัญหาจาก สื่อมวลชนต่าง ๆ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 

จากปัญหาดังกล่าวตัวเด็กเป็นประเด็นปัญหาสําคัญย่ิง โดยเฉพาะปัญหาด้านการอ่านและการออกเสียง เช่น  
ตัวกล้ํา การออกเสียง ร ล ไม่ชัดเจน ออกเสียง “รัก” เป็น “ลัก” การอออกเสียงผิดเช่นนี้อาจทําให้เข้าใจผิดได้          
คําควบกล้ําก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ออกเสียงตัวควบกล้ํา เช่น “ขาด แคลน” ออกเสียงเป็นขาดแคน” ก็จะทําให้ความหมาย
เปลี่ยนไปทันที (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2546) จากการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วผู้วิจัยสนใจท่ีจะใช้สื่อการเรียน
การสอนมัลติมีเดีย เพ่ือช่วยเสริมทักษะการอ่านของเด็กไทย เพราะในปัจจุบันส่วนใหญ่ตามโรงเรียนต่าง ๆ มักใช้แต่
ตัวหนังสือในการสอน หรือสอนผ่านหนังสือต่าง ๆ เน้นให้อ่านและฟังตามครูผู้สอนเท่านั้นโดยไม่มีการเปลี่ยนการเรียน
การสอนในรูปแบบใหม่ ๆ จึงทําให้เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียนการสอน โดยบางเวลาเด็กต้องการสิ่งใหม่ ๆ ท่ีน่าดึงดูด
ใจและมีความสร้างสรรค์ ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย จึงนับว่าเป็นสิ่งท่ีมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการ
เรียนการสอน เนื่องจากเป็นตัวกลางท่ีช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้
ผู้ เรียนเข้าใจในความหมายของบทเรียนนั้น ๆ ผ่านมัลติมีเดียได้ตรงตามท่ีผู้สอนต้องการ และทําให้ผู้ เรียนเกิด          
ความสนุกสนานและความสนใจในการเรียน และสื่อการสอนมัลติมีเดียยังสามารถแก้ไขทัศนคติของผู้เรียนให้คล้อยตาม
และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่องคําควบกล้ํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านวิชา
ภาษาไทย เรื่องคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เร่ือง 
คําควบกลํ้า สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย เนื้อหาท่ีนํามาใช้ในการวิจัย และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เร่ืองคําควบกล้ํา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
3. ผู้เรียนเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ํา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร 
    ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนเขตอําเภอทุ่งศรีอุดม ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งศรี

อุดม โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม และโรงเรียนเดชอุดม ซ่ึงกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 130 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย        
เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เร่ือง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงศึกษาอยู่โรงเรียนในเขตอําเภอทุ่งศรีอุดม ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งศรีอุดม โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 
และโรงเรียนเดชอุดม จํานวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 10 คน  

2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 62 คน ซ่ึงศึกษาอยู่โรงเรียนในเขตอําเภอทุ่งศรีอุดม ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งศรีอุดม  
โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม และโรงเรียนเดชอุดม ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยทําการ          
สุ่มตัวอย่างจํานวน 2 กลุ่ม โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มจากนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จากน้ันทําการสุ่มวิธีการเรียนเข้ากลุ่มให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย (กลุ่มทดลอง) และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 

3. เนื้อหาท่ีนํามาใช้ในการวิจัย 
     กรอบเนื้อหาท่ีนํามาใช้ในการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชา

ภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย 
 1) ส่วนของสาระการเรียนรู้การอ่านภาษาไทย เรื่องอักษรควบกล้ําแท้ และอักษรควบกล้ําไม่แท้ ดังน้ี 

- คําควบกล้ําแท้ เป็นคําท่ีมีพยัญชนะตัวหน้าเป็น ก ข ค ต ป ผ พ และ พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ล ว 
ออกเสียงคําควบกลํ้า เช่น กราบพระ ขรุขระ ครอบครัว ตรากตรํา ปรับปรุง พร้อมเพรียง กลมเกลียว กว้างขวาง       
เคว้งคว้าง ผลีผลาม เป็นต้น 

- คําควบกล้ําไม่แท้ มี 2 ประเภท ได้แก่  
  คําควบกล้ําไม่แท้ท่ีมีพยัญชนะตัวหน้าเป็น ซ ศ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ให้ออกเสียงเฉพาะ

พยัญชนะตัวหน้า เช่น เสร็จ อ่านว่า เส็ด  จริง อ่านว่า จิง ปราศรัย อ่านว่า ปรา-ไส เป็นต้น 
  คําควบกลํ้าไม่แท้ท่ีมีพยัญชนะตัวหน้าเป็น ท พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ให้ออกเสียง ทร เป็น ซ เช่น 

ทราย อ่านว่า ซาย  ทรัพย์ อ่านว่า ซับ  ทราบ อ่านว่า ซาบ เป็นต้น  
2) เกมฝึกทักษะการเรียนรู้การอ่านภาษาไทย ประกอบด้วย 
   - เกมพิชิตคําออกเสียงคําควบกล้ําเพ่ือเสริมทักษะการฟังและออกเสียงควบกล้ําท่ีถูก 

- เกมฝึกทักษะการผสมคําควบกล้ําเพ่ือเสริมทักษะความเข้าใจและการนําไปใช้ได้ถูกต้องจากการผสมคํา
ควบกล้ําท่ีถูกต้อง 
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4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เร่ือง คําควบกล้ํา สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีผลต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่าน

วชิาภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เร่ือง คําควบกล้ํา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 1. การดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย 
เรื่อง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีลําดับข้ันตอนดังน้ี 

1) ผู้วิจัยติดต่อกับโรงเรียนในเขตอําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 
โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม และโรงเรียนเดชอุดม เพ่ือขอใช้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียน 
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ในการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการ
อ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง คาํควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

2) นําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เร่ือง คําควบกลํ้า  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ไปทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใช้ผู้เรียนในการทดลอง จํานวน 62 คน 

3) ในการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนี้ กําหนดให้ผู้เรียน 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
4) ผู้วิจัยแนะนําการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนท่ีจะเร่ิมเรียน 
5) ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนและเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เม่ือเรียนจบให้ผู้เรียน

ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนจนครบทุกหน่วย 
6) เม่ือผู้เรียนเรียนจบบทเรียนและทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนจนครบแล้ว ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลัง

เรียนทันที 
7) ขณะที่ผู้เรียนกําลังเรียน หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลา 
8) ในขณะท่ีผู้เรียนกําลังเรียน ผู้วิจัยก็ทําการสังเกตพฤติกรรมการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแล้ว

บันทึกพฤติกรรมรวมถึงปญัหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
9) เม่ือผู้ เรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว ผู้วิจัยนําผลคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชา
ภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือ 80/80 โดย 80 ตัวแรก หมายถึง 
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

10) ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่องคําควบ
กลํ้าสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากการประเมินประสิทธิภาพแต่ละคร้ัง และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทดลอง ปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือนําไปใช้ในการทดลองหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อไป 

2. การดําเนินการทดลองหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีลาํดับข้ันตอนดังน้ี 

1) ผู้วิจัยชี้แจงและอธิบายวิธีการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย 
เรื่อง คําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจก่อนเริ่มเรียนเฉพาะกลุ่มทดลอง 

2) ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนและผ่าน
การหาคุณภาพแล้ว ซ่ึงดําเนินการทดสอบก่อนเรียนท้ังสองกลุ่ม 

3) ดําเนินการทดลองโดยให้ผู้เรียนกลุ่มทดลอง เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการ
อ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กําหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อผู้เรียน 1 คน  

4) เม่ือผู้เรียนกลุ่มทดลองเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทําการทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) ทันที ด้วยแบบทดสอบหลังเรียนท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนและผ่านการหาคุณภาพแล้ว 
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5) สําหรับผู้เรียนกลุ่มควบคุม ให้ผู้เรียนเรียนกับครูผู้สอนในแต่ละหน่วยจบแล้ว ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนของแต่ละหน่วยจนครบทุกหน่วย หลังจากนั้นให้ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทันที ด้วย
แบบทดสอบหลังเรียนท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนและผ่านการหาคุณภาพแล้ว 

6) ให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
 
 จากกระบวนการดําเนินงานการวิจัยตามกระบวนการ โดยผ่านการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย และนําไปสู่การปรับปรุงสําหรับนําไปใช้ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ด้วยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกลํ้าสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลคะแนนการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชา
ภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

จํานวนคน 
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E2 
30 40 33.23 83.23 30 26.03 86.77 83.23/86.77 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย 
เร่ือง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาพบว่า E1/ E2 = 83.23/86.77 ผลการหาประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้ เรียนระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 
 
 Group n  S.D. t Sig. 

Pretest กลุ่มทดลอง 31 17.35 1.94 
0.907 0.368 

กลุ่มควบคุม 31 16.87 2.25 
Posttest กลุ่มทดลอง 31 26.61 1.61 

16.961 0.000 
กลุ่มควบคุม 31 18.35 2.18 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย 

เร่ือง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง คําควบกล้ํา ใกล้เคียงกัน (กลุ่มทดลอง =17.35, กลุ่มควบคุม =16.87) หลังการทดลองพบว่านักเรียนท่ีได้เรียน

ด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เร่ืองคําควบกล้ํา มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ (กลุ่มทดลอง =26.61, กลุ่มควบคุม =18.35) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 
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3. ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริม
ทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จากกลุ่มทดลองจํานวน 31 คน 
โดยการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย และทําการประเมินความพึงพอใจ
ดังตารางท่ี 3  

 
ตารางท่ี 3 ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มนักเรียนท่ีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริม
ทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

=31   S.D แปลผล 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหาการเรียนรู้  
1 .ความพึงพอใจต่อความสวยงามของตัวละครและฉาก 4.7 0.83 ดีมาก 
2. ความพึงพอใจต่อความรู้ท่ีได้หลังการรับชมสื่อ 4.36 0.99 ดี 
3. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาการเรียนรู้ท่ีมีเข้าใจง่าย 4.6 0.85 ดีมาก 
4. มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 4.73 0.52 ดีมาก 
5. ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเสียงพากย์และเสียงประกอบ 4.46 0.81 ดี 
6. ความพึงพอใจต่อความคมชัดของภาพ 4.6 0.77 ดีมาก 
7. ความพึงพอใจต่อภาษาท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 4.56 0.81 ดีมาก 
8. ความพึงพอใจต่อการเคลื่อนไหวของตัวละคร 4.36 1.29 ดี 
9. สามารถนําไปปฏิบัติจริงได้ 4.66 1.1 ดีมาก 
10. ความพึงพอใจต่อขนาดและรูปแบบตัวอักษร 4.8 0.40 ดีมาก 
11. ความพึงพอใจต่อโทนสี 4.53 0.9 ดีมาก 
12. ความพึงพอใจต่อความสวยงามและขนาดของรูปภาพประกอบ 4.43 1.10 ดี 
13. ความพึงพอใจต่อเสียงประกอบ 4.46 0.89 ดี 
14. ความชัดเจนของภาพประกอบและการอธิบายวิธีการเล่น 4.7 0.70 ดีมาก 
15. ความง่ายต่อการใช้งาน 4.63 0.85 ดีมาก 
16. กิจกรรมเกมมีความสนุกสนาน 4.76 0.50 ดีมาก 
17. การเลือกเกมใช้งานง่าย เข้าใจกติกาการเล่นได้ง่าย 4.46 0.93 ดี 
18. ความสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีได้จากการเล่นเกม 4.43 1.19 ดี 
19. เสียงประกอบการเล่นเกมทําให้สนุก 4.63 0.88 ดีมาก 
20. สื่อการเรียนรู้มีส่วนช่วยเพ่ิมความชื่นชอบในการเรียนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน 4.83 0.46 ดีมาก 

ผลรวม 4.57 0.85 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยรวมมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก จากหัวข้อการประเมินพบว่า สื่อการเรียนรู้มีส่วนช่วยเพ่ิมความชื่นชอบในการเรียน

ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด มีค่า  เท่ากับ  4.83 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.46 รองลงมาคือ ความพึงพอใจ

ต่อขนาดและรูปแบบตัวอักษร มีค่า  เท่ากับ 4.8  มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมีค่า   เท่ากับ  4.73 ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เร่ือง คําควบกล้ําสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.23/86.77 แสดงว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านวิชา
ภาษาไทย เร่ือง คําควบกลํ้า สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ
อย่างมีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มทดลอง ท่ีมีต่อต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่องคําควบกล้ํา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก 

การอภิปรายผล 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เร่ือง คําควบกล้ําสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาคร้ังนี้พบว่ามีประสิทธิภาพ 83.23/86.77 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ เนื่องมาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คําศัพท์ มีการออกแบบอย่างเป็นระบบ จึงทําให้มีการเสริมแรงอย่าง
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษรา สุภาพักตร์ (2551) เรื่องแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ควบกล้ําสําหรับชาวต่างชาติ  พบว่าการผลคะแนนหลังการฝึกการอ่านออกเสียงควบกล้ํามีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีตั้งไว้คือร้อยละ 80 และทําให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเสียงถูกต้องชัดเจนขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา ประชุมวรรณ และสุวิช ถิระโคตร (2557) เร่ืองการพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการอ่าน สําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเด็กส่วนมากแสดงความชอบท่ีได้เล่นเกม เพราะเป็นการสัมผัสเนื้อหาด้วยประสาทสัมผัสทําให้เกิดการ
เรียนรู้และความจําได้ ทําให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียน และผู้เรียนเรียนอย่างมี
ความสุข 
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การพัฒนาเครือ่งทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ 
A Development of Semi-Automatic Doormat Machine 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษางานวิจัยนี้ เกิดจากปัญหาการผลิตสินค้าหัตถกรรม คือ การผลิตพรมเช็ดเท้า ซ่ึงเป็นสินค้าชุมชนท่ีเพ่ิม
รายได้ให้กับคนในชุมชน เนื่องจากการพรมเช็ดเท้ามียอดการสั่งซ้ือเป็นจํานวนมาก แต่กลุ่มวิสาหกิจไม่สามารถผลิตทัน
ตามความต้องการของผู้ซ้ือได้  ผู้วิจัยจึงออกแบบและสร้างเครื่องทอพรมเช็ดเท้า  โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาและความ
เป็นไปได้ รวมถึงการศึกษาหาข้อมูลด้านเอกสารทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และออกแบบโครงสร้างการติดต้ังอุปกรณ์บนตัวเคร่ือง 
และทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้า  

ผลการทดสอบหาเวลาในการทอพรมเช็ดเท้าโดยใช้เครื่องทอเช็ดเท้าแบบก่ึงอัตโนมัติ โดยวัตถุดิบท่ีใช้คือผ้าฝ้าย 
ซ่ึงมีขนาดท่ีกําหนดคือ ยาว 30 เซนติเมตร และกว้าง 43 เซนติเมตร ใช้เวลาเฉลี่ยในการทอ 6.5 นาที/ผืน หรือเฉลี่ยใน
การทออยู่ท่ี 6 ผืน/ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้า 0.37 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ดังนั้น จากการทดสอบการทอพรมเช็ดเท้า แสดงให้
เห็นว่าเครื่องทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทําให้ชุมชนผลิตสินค้าได้ตามยอด
การสั่งซ้ือ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถ่ิน 
คําสําคัญ: พรมเช็ดเท้า, กึ่งอัตโนมัติ, สินค้าหัตถกรรม   
 

ABSTRACT 
 

This research is due to the problem of local handicraft production, namely the production of 
doormat. This is a community product that increases income for people in the community. Due to 
the number of orders to do a lot of wipes.  But the enterprise cannot meet the needs of the buyers. 
The researcher created a tapestry machine, starting with the study of problems and possibilities, 
including the study of theoretical papers. And design of the installation equipment on the machine. 
And test the performance of the weaving machine.  

The results for time to weave the foot wax using a semi-automatic wiping machine. The raw 
materials used are cotton. It is 30 cm long and 43 cm wide. It takes an average of 6.5 minutes to 
weave / weave or an average of 6 weaves / hour to power 0.3132 kWh / hour.  So, from the weaving 
test, the doormat.  It shows that the semiautomatic woven machine can work effectively. Can make 
the community to produce products according to the order. Increasing income for local communities. 
Keywords: doormat, semi-automatic, handicraft production 
 

บทนํา 
 

ในปัจจุบันประเทศไทย มีความต้องการท่ีจะสนับสนุนงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยสนับสนุนในชุมชนหรือ
ชาวบ้านท่ีว่างเว้นจากการทําการเกษตรรวมตัวกันผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพ่ือสามารถใช้สอยในชีวิตประจําวันได้ หรือหาก
ผลิตได้จํานวนมาก ก็สามารถขายเป็นสินค้า เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ซ่ึงความมุ่งหมายในการผลิตชิ้นงาน
หัตถกรรมในระยะแรกก็เพียงเพ่ือใช้สอยในชีวิตประจําวัน  สําหรับใช้ภายในครอบครัว  ต่อมามีการผลิตเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
แจกจ่ายในหมู่ญาติมิตร  และขายไปบ้างพอเป็นค่าเหนื่อย  แต่ก็ขายเฉพาะในกลุ่มเล็กๆ  เท่านั้น  ต่อมามีการพัฒนา
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กรรมวิธีการผลิตและดัดแปลงรูปแบบให้แปลกแตกต่างกันออกไป เพ่ือนําไปซ้ือขายแลกเปล่ียนกับปัจจัยอ่ืนท่ีสําคัญต่อ
การดํารงชีพภายในท้องถ่ิน  หรือต่างท้องถิ่น  เม่ือได้รับความนิยมมากขึ้น  ก็สามารถส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ  
ทําให้เกิดรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่าสูง  กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของส่วนรวม  และความ
เป็นอยู่ของชุมชน (ศักดา น้อยจันทร์, 2544) 

พ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ่มผลิตชิ้นงานหัตถกรรมจํานวนมาก ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มผลิตชิ้นงาน
จากยางพารา กลุ่มแม่บ้านผลิตงานหัตถกรรมจากผักตบชวา กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า และอ่ืน ๆ มากมาย ซ่ึงกลุ่มหัตถกรรม
ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของทางรัฐบาลท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มมีความเข็มแข็ง 
สามารถดําเนินกิจการได้ด้วยตัวเอง  แต่จากปัญหาปัจจัยในการผลิตบางประการที่กลุ่มหัตถกรรมไม่สามารถผลิตงานทัน
ตามความต้องการของตลาด  ซ่ึงต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจความต้องการในการแก้ไขปัญหาในการผลิตชิ้นงานหัตถกรรม พบว่า กลุ่มทอพรม
เช็ดเท้า บ้านโพธ์ิ หมู่ท่ี 1 ตําบลโพธ์ิ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รวมกลุ่มกันทําการผลิตทอพรมเช็ดเท้าจากเศษ
ผ้า ซ่ึงจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจและผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเป็นระยะเวลาหน่ึงปี โดยมีสมาชิกในกลุ่ม 40 คน ซ่ึงมีนายทุนเข้ามา
เสนอแนะนําพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มเพ่ือจะเป็นคนลงทุนในการหาเศษผ้า เพ่ือจะใช้เป็นวัตถุในการทอพรมเช็ดเท้า และจะ
มารับชื้อพรมเช็ดเท้าทุกสัปดาห์ จากการสอบถาม นางพรรณฑิตา ไชยภักดี สมาชิกกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า พบว่า จํานวน
การผลิตพรมเช็ดเท้า ทอได้ประมาณ 10-15 ผืนต่อวัน และนายทุนมารับพรมเช็ดเท้าจํานวน 60 ผืนต่อสัปดาห์ โดยทํา
การส่งขายให้นายทุนผืนละ 10 บาท ซ่ึงจากจํานวนการผลิตพรมเช็ดเท้ามีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการการตลาด  
พร้อมท้ังการทอพรมเช็ดเท้าโดยใช้แรงงานคนนั้น ใช้ระยะเวลาในการผลิตนานท่ีเกินไปและยังใช้จํานวนของแรงงานคน
มากเกินไปเม่ือเทียบกับรายได้ท่ีเข้ามา ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติเพ่ือประหยัด
แรงงานและเวลาในการทอผ้าเช็ดเท้า เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า เพ่ือให้ได้ตามจํานวนความ
ต้องการของตลาด เพ่ิมมูลค่าพรมเช็ดเท้าให้กับชุมชน สามารถทําประโยชน์แก่ชุมชนและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้อีก
มากมาย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
1. แรงดันไฟท่ีใช้กับเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้าคือ 220 โวลต์ 
2. การทอพรมเช็ดเท้าจะใช้เข็มแทงเข้าไปยังฟืมทีละหลายเส้นและกระทบด้วยฟืมซ่ึงยังคงลายท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของชาวบ้านโพธ์ิ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจทอพรมเช็ดเท้า ตําบลโพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 
 2. ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. ศึกษาลักษณะของลายผ้าทอพรมเช็ดเท้า 
 4. ออกแบบและสร้างเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 
 5. ออกแบบวงจรควบคุมการทํางานกึ่งอัตโนมัติ 
 6. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 
 7. ทดสอบการใช้พลังงานทางไฟฟ้าของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 
 8. ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจทอพรมเช็ดเท้า ตําบลโพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 
 9. สรุปผลและอภิปรายผล 
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 ขั้นตอนการออกแบบและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ 
 1. ขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่องทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ ผู้วิจัยได้ออกแบบตัวเคร่ืองให้เหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีใช้สอยในกลุ่มวิสาหกิจ โดยจัดทําโครงสร้างเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ วัสดุท่ีใช้ทําโครงสร้างคือเหล็ก เพ่ือรับ
แรงกระทบจากฟืม  จากนั้น จึงติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองทอพรมเช็ดเท้า ซ่ึงมีโครงสร้างเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้า ความกว้าง 210 
เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร ยาว 110 เซนติเมตร 
 2. การออกแบบชุดควบคุมโดยกําหนดวงจรให้เป็นแบบกดติดปล่อยดับ ระบบการทํางานคือ ทํางานแบบ
อัตโนมัติและทํางานแบบปกติ หรือ Basic Arduino ลักษณะการทํางานจะมีขั้นตอนดังน้ี 
    2.1 การหมุนของมอเตอร์เข็มสอดผ้าจํานวน 1 ครั้ง โดยในการทอพรมเช็ดเท้าจํานวน 1 ครั้ง แต่ละผืนจะมี
ความยาวขนาด 43 เซนติเมตรและความกว้างขนาด 30 เซนติเมตร 
    2.2 ผู้วิจัยกําหนดลายทอพรมเช็ดเท้าให้มีลักษณะ 2 ทับ 3 ขัดกันไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดผืนของพรม 
    2.3 ฟืมจะกระทบกันไปตามลักษณะลายทอ และมอเตอร์จะวนทวนเข็มอีกคร้ัง ดําเนินการจับเวลาในการทอ
พรมเช็ดเท้า 
    2.4 นําเศษผ้าใส่ท่ีปลายเข็มท่ีละเส้นเปิดสวิตซ์เท้าเหยียบเคร่ืองทํางาน ทดสอบการเป็นจํานวน 10 คร้ัง และ
โดยกําหนดระยะเวลาในการทอ 5 นาที/ผืน 
บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 
 3. บันทึกผลการทดลอง และนําค่าที่ได้มาทําการคํานวณเพื่อหาพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในการทอพรมเช็ดเท้า 
 4. ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจทอพรมเช็ดเท้า ตําบลโพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โดยใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ 
 หลังจากข้ันตอนการออกแบบและสร้างเครื่องทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติสําเร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้
ดําเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้า โดยกระบวนการทํางาน เริ่มจากข้ันตอนการนําเศษผ้าใส่ท่ี
ปลายเข็มเพ่ือให้เข็มในช่องด้าย หลังจากนั้นจึงเปิดสวิตซ์ควบคุมการทํางาน ON/OFF เม่ือเริ่มการทํางาน เครื่องจะนําเข็ม
ท่ีทําหน้าท่ีสอดเศษผ้า เข้าไปในช่องด้ายโดยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเข็ม และใช้ Timer ตั้งเวลาในการสลับลายผ้า จากนั้น
มอเตอร์จะดําเนินการที่ชุดสลับลาย นั่นคือ ชุดท่ีทําหน้าท่ีสลับลายเส้นด้ายเพ่ือให้สัมพันธ์กับเศษผ้าท่ีทอแล้ว วงล้อ
จักรยาน ควบคุมตัวเข็มเพ่ือให้เกิดการสลับลายผ้า จากน้ันมอเตอร์จะทํางานเพ่ือควบคุมชุดตีเศษผ้า คือ ชุดท่ีทําหน้าท่ีตี
เศษผ้าให้ชิดกัน ทํางานวนตามกระบวนการที่ตั้งไว้ จนได้พรมเช็ดเท้าท่ีการทอสําเร็จแล้ว ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 

Power Supply 

สวิตซ์ควบคุมการทํางาน ON/OFF 
เศษผ้าใส่ท่ีปลายเข็มเพ่ือให้เข็มในช่องด้าย 

Timer ตั้งเวลาในการสลับลายผ้า 

มอเตอร์ DC12 V 
ควบคุมการตีเศษผ้าให้ชิดกัน 

วงล้อจักรยาน 
ควบคุมตัวเข็มเพ่ือให้เกิดการสลับลายผ้า 

ได้พรมเช็ดเท้าตามขนาดท่ีต้องการ 
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 การทํางานของสร้างเครื่องทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ 
เม่ือผู้วิจัยดําเนินการออกแบบและสร้างโครงสร้าง และออกแบบกระบวนการทํางานของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้า

กึ่งอัตโนมัติ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบวงจรการทํางานของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ โดยออกแบบวงจรควบคุมเพ่ือให้
เครื่องทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติทํางานตามเงื่อนไขอย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายได้ดังนี้ ในการทํางานแบบปกติจะเริ่มกด
สวิตช์ S1 จะเห็นไฟ แสดงสถานะการทํางานของ  S1 เพื่อให้ทราบว่าพร้อมทํางาน  แต่มอเตอร์จะยังไม่ทํางาน เม่ือ
ต้องการให้มอเตอร์ทํางานจะต้องกดสวิตช์  S3  ค้างไว้  เม่ือปล่อยสวิตช์ S3  มอเตอร์จะหยุดการทํางาน และเมื่อ
ต้องการให้เครื่องทํางานในระบบอัตโนมัติ กดสวิตช์ S2 ไฟแสดงสถานะการทํางานของสวิตช์ S2 จะติด  แสดงว่าวงจร
พร้อมทํางาน KT จะทํางาน และมอเตอร์จะทํางานได้ก็ต้องกดสวิตช์ S4 มอเตอร์จะทํางานตามเวลาท่ีตั้งไว้บน Timer 
โดยจะทํางาน 1 วินาที หยุด 7 วินาที ทําแบบน้ีอย่างต่อเนื่อง เม่ือต้องการหยุดก็กดสวิตช์ S4 มอเตอร์จะหยุด และเม่ือ
ต้องการหยุดการทํางานของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติก็กดสวิตช์ S2 ไฟแสดงสถานะการทํางานจะดับ ดังภาพท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงวงจรการทํางานของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการสร้างเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 
 1. ผลการทดลองการทํางานของเครื่องทอพรมเช็ดเท้า 
 การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างเครื่องทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ กับการทอพรมเช็ดเท้าแบบด้ังเดิมโดย
การทอพรมเช็ดเท้าขนาด ความยาว 30 เซนติเมตร กว้าง 43 เซนติเมตร จํานวน 6 ครั้ง คร้ังละ 1 ผืน จับเวลาโดยเอาผล
การทดลองท้ัง 2 แบบ เพ่ือนํามาหาผลต่างจากนั้นจึงนําเวลาท่ีได้หาค่าเฉลี่ย 

 
ตารางท่ี 1 แสดงการการทอด้วยเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้า เปรียบเทียบกับการทอด้วยเคร่ืองแบบด้ังเดิม 

 
ครั้งท่ีทดสอบ เวลาท่ีใช้ในการทอด้วยเครื่องแบบด้ังเดิม )นาที(  เวลาท่ีใช้ในการทอด้วยเครื่องทอพรมเช็ดเท้า )นาที(  

1 13 7 
2 12.4 6.4 
3 12.9 6 
4 11 6.6 
5 12 7 
6 11 6 

เฉลี่ย 12.05 6.5 
 
          จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบหาเวลาในการทอพรมเช็ดเท้าด้วยเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้า เปรียบเทียบกับการ
ทอด้วยเคร่ืองแบบด้ังเดิม พบว่าเวลาในการทอพรมเช็ดเท้าด้วยเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ ใช้เวลาโดยเฉลี่ยน้อย
กว่าเวลาทอพรมเช็ดเท้าแบบด้ังเดิม ซ่ึงเครื่องทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการทอพรมเช็ดเท้าจํานวน 
6 คร้ังเป็นเวลา 6.5 นาทีต่อผืน และสําหรับเคร่ืองด้ังเดิมจะใช้เวลาทอโดยเฉลี่ย 12.05 นาทีต่อผืน  
 
 2. ผลการทดสอบหาการหาค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ 
 การทดสอบหาการหาค่าพลังงานไฟฟ้าในการทอของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ จะทําการทดสอบหาผล
การใช้พลังงานไฟฟ้าในการทอพรมเช็ดเท้าจํานวน 6 คร้ัง คร้ังละ 1 ผืน แต่ละผืนจะมีความยาว 43 เซนติเมตรและความ
กว้าง 30 เซนติเมตร จากการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าในการทอของเครื่องทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ ได้ผลการ
ทดสอบดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 
 

ครั้งท่ี จํานวนคร้ังท่ีเข็มสอดผ้า (คร้ัง) พลังงานไฟฟ้า (kW-hr) 
1 54 0.3473 
2 56 0.473 
3 48 0.3132 
4 54 0.3973 
5 54 0.3672 
6 50 0.3418 

ค่าเฉลี่ย 53 0.3733 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบ ค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ 6 ครั้ง ครั้งละ 1 
ผืน โดยพรมเช็ดเท้ามีขนาดยาว 43 เซนติเมตร และกว้าง 30 เซนติเมตร เม่ือทําการทดสอบครบ 6 ครั้งจะเห็นได้ว่า
มอเตอร์ท่ีใช้ในการสอดเข็มสอดผ้าโดยเฉลี่ยต่อการทอ 1 ผืน จํานวนคร้ังท่ีสอดผ้าโดยเฉลี่ย 53 คร้ังจะใช้คา่พลังงานไฟฟ้า 
0.3733  กิโลวัตต์ /ชั่วโมง 
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 3. ผลศึกษาความพึงพอใจและความสะดวกในการใช้เครื่องทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจและความสะดวกในการใช้เครื่องทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า บ้านโพธิ์ จํานวน 20 คน สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามของผู้วิจัยซ่ึงผลท่ี
ได้จากการตอบแบบสอบถามมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ผลศึกษาความพึงพอใจและความสะดวกในการใช้เครื่องทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ 

 
รายการ   การแปลผล 

1. ประหยัดเวลา 4.8 0.291 มากท่ีสุด 
2. การทํางานไม่ซํ้าซ้อน 4.55 0.369 มากท่ีสุด 
3. ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.5 0.487 มาก 
4. มีความแข็งแรง 4.55 0.376 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.355 มากท่ีสุด 
  
            จากการหาความพึงพอใจและความสะดวกในการใช้เครื่องทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 4.60 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.355 มีค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 4.60, S.D.= 0.355) และพิจารณาเป็นรายข้อดังนี้ ประหยัดเวลามีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมากท่ีสุด  มีความแข็งแรงและการทํางานไม่ซับซ้อนรองลงมาตามลําดับ 

 
 4.การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

การคิดคํานวณหาค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสามารถแบ่งเป็นค่าเชื่อมราคา วัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการทําโครงการ การพิจารณา
จุดคุ้มทุน เพ่ือวิเคราะห์ความสําคัญราคาต่อต้นทุนปริมาณการขายและกําไร จุดคุ้มทุนคือ จุดท่ีกิจการดําเนินการผลิตมา
จนมีรายได้เท่ากับรายจ่ายพอดี ไม่มีกําไรและขาดทุน ซ่ึงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของเครื่องทอพรมเช็ดเท้าสามารถแสดงว่า 
จุดคุ้มทุนหลังจากการคํานวณ คือ 41,666 บาท ซ่ึงต้องขายพรมเช็ดเท้า 4,166 ผืน จึงจะสามารถคุ้มทุนกับเคร่ืองทอพรม
เช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ นั้นหมายถึง ถ้า 1 วัน เครื่องทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติสามารถผลิตได้ 60 ผืน เป็นเวลา 69 วัน จึง
จะสามารถคุ้มทุน 

 

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

จากการสร้างเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติ เพ่ือใช้ในการเพิ่มจํานวนการผลิตพรมเช็ดเท้าให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจ พบว่า เคร่ืองทอพรมเช็ดเท้ากึ่งอัตโนมัติช่วยให้การผลิตพรมเช็ดเท้าสามารถเพ่ิมจํานวนการผลิตได้ทันความ
ต้องการของตลาด อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย  
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษางานเพื่อลดระยะทางและการเคล่ือนไหวท่ีไม่จําเป็นในกระบวนการผลิตเตา
เศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้หลักการศึกษาการทํางาน โดย มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือลดระยะทางใน
กระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจ  2) เพ่ือลดการเคลื่อนไหวในกระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจ โดยมุ่งเป้าหมายในการ
ปรับปรุง เพ่ือลดระยะทาง ลดการเคล่ือนไหวในกระบวนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิต โดยผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาสภาพปัญหา โดยใช้แผ่นตรวจสอบ ในการเก็บข้อมูลความสูญเปล่า จากนั้นทําการจัดลําดับความสําคัญและ
คัดเลือกหัวข้อปัญหาโดยใช้แผนภูมิพาเรโตทําให้ทราบถึงปัญหา แล้วทําการวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยการวิเคราะห์ปัญหา
ด้วยหลักการทําไม-ทําไม ผู้วิจัยได้นําหลักการออกแบบเคร่ืองมือ มาใช้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน หลังการปรับปรุง พบว่า
ระยะทางรวมในกระบวนการผลิตเดิม 9,244 เมตร ลดลง 2,802 เมตร เหลือ 6,422 เมตรต่อรอบ คิดเป็นร้อยละ 30.52 
และเวลาในกระบวนการผลิตรวมจากเดิม 7,037.2 นาที ลดลง 113 นาที เหลือ 6,924.2 นาที คิดเป็นร้อยละ 1.61 
คาํสําคัญ: ลดระยะทาง, การเคล่ือนไหว, เตาเศรษฐกิจ  
 

ABSTRACT 
 

 This research is a study to work study to reduce distances and motion in the stove, Ubon 
Ratchathani Province. The study aims to 1) Reduce the distances in the stove process. 2) Reduce the 
motion in the stove process; with a goal to improve. To reduce the distance Reduce movement in 
the production process and increase efficiency.. In the production process, the researcher studied the 
problem state. Using a check sheet to collect waste data. Then prioritize and select the problem 
topic using the Pareto diagram to find out the problem. Then analyze the cause. By Why – Why 
Analysis. Researchers have adopted a Jig & fixture Design. To solve the problem. After renovation It 
was found that the total distance in the original production process was 9,244 m, decreasing 2,802 m 
to 6,422 m per cycle, representing 30.52% and the total production time from 7,037.2 minutes 
decreased 113 minutes to 6,924.2 minutes or 1.61% 
Keywords: Reduce Distances, Motion, The Stove 
 

บทนํา 
 
 เตาอ้ังโล่เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับหุงต้มและประกอบอาหารของคนไทยซ่ึงมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เตาอ้ังโล่ได้รับ
แบบอย่างมาจากประเทศจีน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า อ้ังโล่ หมายถึงเตาไฟดิน
เผาชนิดหนึ่งของจีน ยกไปได้  เตาอั้งโล่เป็นเตาดินเผา รูปร่างคล้ายถัง ปากกลมผายออกเล็กน้อย ก้นสอบ ผนังเตาหนา
ประมาณ 2 นิ้ว ด้านหน้าเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเสมอ พ้ืนเตาเป็นช่องให้อากาศเข้าหรือใช้พัดโบกให้ลมเข้าไปเร่งให้ไฟลุก
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แรงข้ึน ช่องปากเตานี้มีฝาสําหรับปิดกันไม่ให้ขี้เถ้าปลิวออกมานอกเตา ปากเตาทําเป็นจมูกเตาสําหรับก้นหม้อ 3 ปุ่มสูงข้ึน
จากปากเตาเล็กน้อย เพ่ือยกก้นภาชนะให้พ้นปากเตา ภายในเตาระหว่างปากเตากับก้นเตามีรังผึ้งหรือตะกรับ ทําด้วยดิน
เผาเป็นแผ่นกลม เจาะรูเรียงกันเป็นวงอย่างรังผึ้งเพ่ือให้ขี้เถ้าร่วงลงไปก้นเตา และเป็นช่องให้อากาศถ่ายเทด้วย ใน
ปัจจุบันเตาอั้งโล่ก็ยังเป็นท่ีนิยมในภาคครัวเรือนท่ัวไปและยังมีการใช้ในธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ท่ียังคงมีการ
บริโภคเตาอ้ังโล่ ส่งผลให้ธุรกิจการผลิตเตายังคงมีแพร่หลายในปัจจุบันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ียังนิยม
ใช้เตาอ้ังโล่ในปัจจบุัน (Otoptoday) 
 บ้านช่างหม้อ ตําบลคําน้ําแซบ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่ยึดอาชีพการผลิต
และส่งออกเตาอ้ังโล่ ซ่ึงในปัจจุบันบ้านช่างหม้อ มีการผลิตและส่งออกเตาเป็นจํานวนมาก หนึ่งในผู้ผลิตเตาในชุมชนบ้าน
ช่างหม้อได้มีการผลิตเตาเศรษฐกิจท่ีได้ประยุกต์มาจากเตาอ้ังโล่ท่ีมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน โดยการผลิตเตา
เศรษฐกิจของทางร้านจะจัดส่งเตาในปริมาณ 150 ชิ้นต่อคร้ัง ในปัจจุบันทางร้านมีการผลิตเตาเฉลี่ย 250 ชิ้นต่อรอบการ
ผลิต ซ่ึงมีขั้นตอนการผลิตดังภาพท่ี 1 
 

    

 
      

กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัตถุดิบ 

กิจกรรมท่ี 6 เจาะรูรังผึ้งและตกแต่งเตา 

กิจกรรมท่ี 2 หมักดิน 

กิจกรรมท่ี 5 ตากเตาและรังผ้ึง 

กิจกรรมท่ี 12 ประกอบและตกแต่งเตา 

กิจกรรมท่ี 3 ผสมดิน 

กิจกรรมท่ี 4 ข้ึนรูปเตาและรังผ้ึง 

กิจกรรมท่ี 13 จัดเก็บรอจําหน่าย 

กิจกรรมท่ี 7 ตากเตาและรังผ้ึง 

กิจกรรมท่ี 9 ย้อมสีเตา 

กิจกรรมที ่11 เผาเตาและรังผ้ึง 

กิจกรรมท่ี 8 จัดเก็บรังผึ้ง 

กิจกรรมท่ี 10 จัดเก็บเตา 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตเตาเศรษฐกิจ 
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 สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในสถานประกอบการณ์พบว่า มีความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน คือ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจาก
การขนส่งและความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จําเป็น ดังภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพที่ 2 ลําดับความสําคัญของปัญหา 
 

 จากภาพที่ 2 พบว่าปัญหาท่ีพบมากที่สุด คือ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการขนส่ง (Transportation) ซ่ึงมี
ระยะทางทางท้ังหมด 157 เมตร รองลงมา คือ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหว (Motion) ท่ีไม่จําเป็น  
 จากข้อมูลสภาพของปัญหาเบื้องต้นผู้วิจัยจึงมีหาแนวทางในการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเตา
เศรษฐกิจ ซ่ึงจะทําให้ต้นทุนในการผลิตลดลงและสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดความสูญเปล่าในอนาคตได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือลดความสูญเปล่าด้านการขนส่งในกระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพ่ือลดความสูญเปล่าด้านการเคลื่อนไหวท่ีไม่จําเป็นในกระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจของจังหวัด

อุบลราชธานี 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาสภาพของปัญหาในสถานประกอบการกรณีศึกษา การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให้เกิดความ
สูญเปล่าในกระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจ ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย 
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 1. เก็บข้อมูลและวิธีการผลิตเตาเศรษฐกิจ ทําการศึกษาการไหลของกระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจ เพ่ือ
วิเคราะห์กิจกรรมการไหลของวัตถุดิบ ซ่ึงคิดระยะทางและเวลาจากการขนส่ง 1 รอบการทํางาน (2 ชิ้น) โดยการเก็บ
ข้อมูลกระบวนการผลิตจํานวน 3 รอบการผลิต และการผลิตจํานวน 250 ชิ้น (1 ขนาดการผลิต) เพ่ือแสดงระยะทางและ
เวลาในกระบวนการผลิตท้ังหมดของกระบวนการผลิต โดยแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลกระบวนการผลิตจํานวน 1 ล็อตการผลิต 
 

 
 2. ศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการผลิต 
 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลความสูญเปล่าท่ีได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา โดยใช้
แผนภูมิพาเรโต (Parato) (วันรัตน์ จันทกิจ) 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แผนภูมิพาเรโตจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
 

 จากภาพท่ี 4 พบว่าปัญหาความสูญเปล่าท่ีพบมากท่ีสุด คือ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการขนส่ง (Transportation) 
รองลงมาคือความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหว (Motion) มากเกินไป และความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย 
(Delay) ตามลําดับ  
 3. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 จากนั้นผู้วิจัยทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากการขนส่งและการเคล่ือนไหวมากเกินไป โดยใช้
วิธีการตั้งคําถาม ทําไม-ทําไม Why - Why Analysis (ธวัชชัย สุวรรณบุตรวิภา) 
 

รายการ 
จํานวนการผลิต 

2 ชิ้น (1 รอบ) 250 ชิ้น (1 ล็อต) 
การขนย้าย (รอบ)  1 125 
ระยะทาง 4 กิจกรรม (เมตร)  34 4,250 
เวลา 4 กิจกรรม (นาที)  1.16 94.25 
ระยะทางทั้งหมด (เมตร) 157 9,244 
เวลาทั้งหมด (นาที) 6,840 7,037.2 
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ภาพท่ี 5 แผนภาพ Why - Why Analysis เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาขนส่ง 
 

 
 

ภาพที่ 6 แผนภาพ Why - Why Analysis เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการเคลื่อนไหวมากเกินไป 
  
 4. การปรับปรุงวิธีการทํางาน ทําการออกแบบเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
เพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา คือหลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว โดยใช้หลักการ
ออกแบบเคร่ืองมือ (Design of Tools and Equipment) ในการออกแบบเคร่ืองมือผู้ศึกษาได้ทําการออกแบบรถเข็นท่ีมี
ฟองนํ้ากันกระแทกเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการขนส่งในกระบวนการผลิตและได้ออกแบบ
แผ่นรองประกอบเตาเพ่ือลดเวลาในการประกอบเตาเพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จําเป็น  
 5. การเปรียบเทียบและวัดผล ทําการออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
เตาเศรษฐกิจแล้วทําการวัดประสิทธิภาพและเปรียบเทียบกับวิธีการเดิม เพ่ือหาว่าวิธีการท่ีออกแบบนั้นสามารถลดความ
สูญเปล่าในกระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ภีม พรประเสริฐ (2556) ได้ศึกษาการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกระถางในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บข้อมูลจากใบตรวจสอบและการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องแล้วทําการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ี จะ
นํามาปรับปรุงโดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น ทําการวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบและใช้แผนภูมิพาเรโต    
ค้นหากระบวนการท่ี มีความเส่ียงสูงเพ่ือนํามาปรับปรุงคุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภาพ ทําไม 
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ทําไม และหามาตรการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้แผนภูมิ ต้นไม้ หลังจากนั้นทําการวิเคราะห์หาความสูญเปล่าจากแผนภูมิ
กระบวนการไหลของกระบวนการ แผนภูมิกิจกรรมพหุคูณ และแผนภูมิคน – เครื่องจักร แล้วทําการลดความสูญเปล่า
โดยใช้หลักการ  ECRS ซ่ึงผู้วิจัยพบว่าปัญหาหลักในกระบวนการผลิตกระถางในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
คือ เคร่ืองตัดดินไม่ได้คุณภาพ และเกิดความสูญเปล่าจากการรอคอย จึงทําการกําจัดความแปรผันโดยใช้วิธีการ
ดําเนินงานตามกระบวนการ  ซิกซ์ ซิกมาร์  ได้ผลลัพธ์ ์คือ ค่าสมรรถนะในกระบวนการตัดดินสูงขึ้น ค่าความเสี่ยง 
ระยะเวลา และ ระยะทางการเคลื่อนท่ีในสายการผลิตลดลง 
 กนกวรรณ สุภักดีและคณะ (2559) ได้ศึกษาการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกระติบข้าวของกลุ่ม
อาชีพสตรีจักสานไม้ไผ่ บ้านหนองขอน ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และหาแนวทางในการลด
จํานวนของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตกระติบข้าว โดยใช้กระบวนการดําเนินการศึกษาตามแนวทางการศึกษาการ
ทํางาน โดยคณะผู้วิจัยและเจ้าของวิสาหกิจได้ตัดสินใจคัดเลือกประเด็นปัญหาในการปรับปรุงผลิตภาพ 2 ประเด็น คือ  
(1) ปัญหาด้านของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตกระติบข้าว และ (2) ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องขูดเส้นตอก) 
ทําให้ทราบว่ามีเส้นตอกขาด เส้นตอกหด และเส้นตอกแตกเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตกระติบข้าว ซ่ึงหลังการดําเนินการ
ปรับปรุง ความถ่ีของของเสียท่ีเกิดข้ึนเพียง 68 เส้น และตัดกระบวนการท่ีไม่จําเป็นออกทําให้วิธีการผลิตลดลงเหลือ 20 
ขั้นตอน 
 

ผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาสามารถกําหนดวิธีการแก้ไข และปรับปรุงได้ดังน้ี 
1. ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการขนส่ง ผู้วิจัยได้การออกแบบรถเข็นท่ีมีฟองน้ํากันกระแทกระหว่างเตาเพ่ือไม่ให้

เกิดของเสียในการขนย้าย ทําให้พนักงานสามารถทําการขนย้ายเตาไปยังสถานีถัดไปได้เร็วข้ึนและยังสามารถขนย้ายเตา
ได้มากกว่าเดิม โดยรถเข็นสามารถขนเตาได้คร้ังละ 6 ชิ้นต่อรอบ ช่วยให้พนักงานลดระยะทางในการเดินและสามารถลด
ระยะเวลาในการขนเตาได้อีกด้วย 

 

                
 

ภาพท่ี 7 การขนย้ายเตาของผู้ปฏิบัติงานก่อนและหลังใช้รถเข็นใส่ฟองนํ้ากันกระแทก 
 

2. ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จําเป็น ผู้วิจัยทําการสร้างแผนรองประกอบเตา ทําให้สามารถลด
เวลาในการตั้งตําแหน่งยางรองเตาให้จากเดิมและปรับระดับแผ่นรองเตาให้เหมาะสมกับการทํางานโดยทําให้พนักงานไม่
ต้องก้มมากเกินไปและไม่ต้องเอ้ือม 
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ภาพท่ี 8 การประกอบเตาก่อนและหลังมีแผ่นรองในการประกอบเตา 
 

 จากการศึกษากระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจและวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให้เกิดความสูญเปล่า พร้อมทําการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลการปรับปรุง แสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต (1 ล๊อต) 
 

รายการ 

ปริมาณก่อน
ปรับปรุง 

ปริมาณหลัง
ปรับปรุง 

ผลการปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 

จํานวนการ
ผลิต (ล็อต) 

จํานวนการ
ผลิต (ล๊อต) 

ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน 

การขนส่ง 

จํานวนชิ้นในการขนส่ง
ต่อรอบ (ชิ้น) 

2  6  - 4 - 200 

รอบการขนส่ง 125 42 83 - 66.4 - 
ระยะทาง (เมตร) 9,244 6,422 2,802 - 30.31 - 

เวลาการขนส่ง (นาที) 7,037.2 6,989.2 48 - 0.68 - 
การเคล่ือนไหว 
ท่ีไม่จําเป็น 

เวลาในการประกอบเตา  
(นาที/ล๊อต) 

782.5 717.5 65 - 8.3 - 

 
 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการปรับปรุงโดยการออกแบบรถเข็นสามารถเพ่ิมจํานวนในการขนย้ายเตาเพ่ิมข้ึน        
4 ชิ้นต่อรอบ ส่งผลให้จํานวนรอบลดลง 83 รอบ ระยะทางลดลง 2,802 เมตร และเวลาลดลง 48 นาที และการปรับปรุง
โดยวิธีการการสร้างแผ่นรองประกอบเตา สามารถลดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จําเป็นลงและลดเวลาในการได้ถึง 65 นาที 
 หลังการปรับปรุงพบว่าระยะทางรวมท้ังกระบวนการผลิตเดิม 9,244 เมตร ลดลง 2,802 เมตร เหลือ 6,422 
เมตร และเวลาในกระบวนการผลิตรวมเดิม 7,037.2 นาที ลดลง 113 นาที เหลือ 6,924.2 นาที 
  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการศึกษาการศึกษางานเพื่อลดระยะทางและการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นในกระบวนการผลิตเตา
เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาพบว่าปัญหาหลัก ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการกระบวนการผลิตเตา
เศรษฐกิจ เกิดจากพนักงานยังคงยึดหลักการผลิตแบบเดิมท่ีเคยทํามาต้ังแต่ในอดีต มีวิธีการผลิตแบบเดิมและเครื่องมือท่ี
ใช้ในการผลิต ยังเป็นเครื่องมือท่ีใช้มาในอดีต ซ่ึงขาดความทันสมัยในการผลิต ผลิตได้ในจํานวนน้อย จากปัญหาดังกล่าว
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษามาทําการลดความ
สูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตต่าง ๆ จากการปรับปรุงโดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ทําให้ความสูญเปล่าจากการขนส่ง และ
ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวลดลงจากเดิม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของภีม พรประเสริฐ (2556 : 61) ท่ีลดความสูญ
เปล่าในกระบวนการผลิตกระถางในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บข้อมูลจากใบตรวจสอบและการ
สนทนากลุ่มผู้เก่ียวข้องแล้วทําการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ี จะนํามาปรับปรุงโดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น ทําการ  
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วิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบและใช้แผนภูมิพาเรโต ค้นหากระบวนการท่ี มีความเสี่ยงสูงเพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพ 
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภาพ ทําไม ทําไม และหามาตรการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้แผนภูมิ ต้นไม้ 
หลังจากน้ันทําการวิเคราะห์หาความสูญเปล่าจากแผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการ แผนภูมิกิจกรรมพหุคูณ และ
แผนภูมิคน  – เคร่ืองจักร แล้วทําการลดความสูญเปล่าโดยใช้หลักการ  ECRS ซ่ึงผู้วิจัยพบว่าปัญหาหลักในกระบวนการ
ผลิตกระถางในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี คือ เคร่ืองตัดดินไม่ได้คุณภาพ และเกิดความสูญเปล่าจากการรอ
คอย จึงทําการกําจัดความแปรผันโดยใช้วิธีการดําเนินงานตามกระบวนการ  ซิกซ์ ซิกมาร์ ได้ผลลัพธ์คือ ค่าสมรรถนะใน
กระบวนการตัดดินสูงขึ้น ค่าความเสี่ยง ระยะเวลา และ ระยะทางการเคลื่อนท่ีในสายการผลิตลดลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ในกระบวนการหมักดินเหนียวด้วยน้ํา ดินเหนียวจะเหลือจากกระบวนการผลิต เพราะดินท่ีสั่งเข้ามาจะสั่ง
เป็นรถ เม่ือทําการหมักดินก็ต้องหมักดินท้ังหมด เม่ือใช้ไม่หมด ดินเหนียวท่ีหมักก็จะเหลือจากกระบวนการผลิตทําให้เกิด
ต้นทุนในการผลิต ผู้ประกอบการควรหาจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมในการส่ังดินเหนียวเข้ามาหมัก ถึงจําทําให้ดินเหนียวไม่เหลือ
จากการหมัก 
 2. ในกระบวนการทํางานยังเคร่ืองมือในกระบวนการผลิตท่ีอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อปฏิบัติงานได้ท่ีควรทํา
การแก้ไข เช่น เครื่องสีดินไม่มีฝาครอบอาจส่งผลให้เกิดอันตราย 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
สภาพปัญหาของการสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2) เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบสมัครเรียน      
3) เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 4) เพ่ือมีระบบการบริหารจัดการงานมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 1.การศึกษาสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 2.การศึกษาข้อมูลการสร้าง
แอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 3.สร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 4.การหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน
5.ปรับปรุงและใช้งานจริงแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนรวมท้ังหาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจจากผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นสมัครเรียนท่ีได้พัฒนาในครั้งนี้ 
 ผลของการวิจัยและพัฒนาพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรีอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดมีเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52และมีระดับ
ความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51ซ่ึง
แสดงให้เห็นระบบน้ีสามารถแก้ปัญหาพร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วและสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อมหาวิทยาลัย อีกท้ังยังช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทาง ลดเวลา ลดการใช้กระดาษ ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ ลดมลภาวะเป็นพิษ ช่วยสนับสนุนข้อมูลท่ีจําเป็นในการวางแผนกําหนดนโยบายในอนาคต และได้
กระบวนการการสมัครเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนดังนี้ 1) นักเรียนสมัครเข้าระบบ 2) เลือกประเภทการรับสมัคร
และสาขาวิชาท่ีต้องการศึกษา 3) ชําระค่าสมัครท่ีเซเว่นอีเลฟเว่น (ฟรีค่าธรรมเนียม) 4) แจ้งผลจากใบยืนยันการทํา
รายการ 5) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินทําการตรวจสอบ จากการศึกษามานั้นข้ันตอนการชําระค่าสมัครควรชําระค่าสมัครท่ี
เซเว่นอีเลฟเว่นเหมาะสมท่ีสุดเพราะเปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีสาขามากกว่า 12000 สาขาท่ัวประเทศ 
คําสําคัญ: แอพพลิเคชั่นสมัครเรียน, กระบวนการการสมัครเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น, เว็บแอพพลิเคชั่น 
 

ABSTRACT 
 
 Research and development of application for of Kanchanaburi Rajabhat University had the 
following objectives: 1)  study the problems of learning of Kanchanaburi Rajabhat University, 2) 
analyze and design the application system, 3) develop application of registration learning, 4) cheated 
a quality university management system based on five steps in research and development; 1) Basic 
survey study, 2) studying application creation register learning, 3) create and develop the application 
of registration learning, 4) evaluate the performance of the application of registration learning, 5) 
Improve and practically use the application of registration learning including expert performance and 
user. satisfaction from the app users. 
 Results of research and development showed that the performance evaluation of the 
application of registration learning of Kanchanaburi Rajabhat University as most effective with an 
average of 4.51 and standard deviation 0. 5 2  and level of satisfaction from the users was very 
satisfactory with an average of 4.20 and standard deviation 0.51 . This system could help solve the 
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problem, and also increase the performance with convenience and create a good image to the 
University. Also, it helprf reduce the costs of travel, time, paper consumption, accidents, toxic 
pollution, provided information needed for future policies. The online process of registration were as 
follows: 1) students application, 2) select category admission and study subject, 3) pay register at the 
seven eleven, 4) report of transaction confirmation, and 5) financial officer checks. According to the 
study, the suitable payment process should be at seven eleven, as it opens 24 hours with 12000 
branches nationwide. 
Keywords: Application Register, Process Register Application, Web Application 
 

บทนํา 
 
 เนื้อหาจากนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนา
องค์ความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล การเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การโลจิสติกส์ 
สิ่งแวดล้อม การศึกษา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การภาษีอากร หรือกระบวนการต่างๆ ของสถาบันการศึกษา ชุมชน 
ท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศนั้นมีความสําคัญ มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
พัฒนา  กําหนดนโยบาย และยังสามารถช่วยสนับสนุนในการติดสินใจในทุกๆด้าน ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
เป็นการสร้างโอกาสหรือเพ่ิมช่องทางการแข่งขัน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร สร้างความประทับใจ อํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการต่างๆ ซ่ึงการบริการอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศน้ีเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง
ในโลกยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีความ ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีอาณาเขตพ้ืนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีพ้ืนท่ีมาก
เป็นลําดับสามของประเทศไทย การเดินทางยังไม่สะดวกเท่าท่ีควรจะเป็น เนื่องจากจังหวัดมีเส้นทางไกลจากตัวเมืองไปยัง
อําเภอไกลสุดกว่า 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยู่ในจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นมหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถ่ิน ท่ีมีความพร้อมในทุกๆด้าน เปิดรับนักศึกษาท้ังภาคปกติ และภาค กศ.บป.    
 จากการท่ีการคมนาคมในจังหวัดกาญจนบุรียังไม่ได้สะดวกสบายเท่าท่ีควร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีก็
ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ทําให้ผู้ท่ีมาสมัครเรียนต้องเดินทางไกล ใช้เวลามาก มีค่าเดินทางสูง เพ่ิมมลภาวะทางอากาศ 
ทําให้ประเทศชาติขาดดุลการค้ามากข้ึน(ใช้น้ํามันเพิ่มข้ึน) เพียงเพื่อมากรอกใบสมัครเรียน ประกอบกับระบบการสมัคร
เรียนในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่หลายด้าน เช่น การรายงานยอดร่วมของการสมัครทําได้ล่าช้า รายชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับบัตร
ประชาชน ใช้กระดาษมากสิ้นเปลืองทรัพยากร ตรวจสอบและติดตามผู้สมัครทําได้ยาก และปัญหาอ่ืนๆอีกมาก 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญและปัญหาดังกล่าว จึงมีความประสงค์ต้องการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่น
สมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพราะแอพพลิเคชั่นสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์และ เพ่ือแก้ปัญหาในการ
เดินทาง เพ่ือแก้ปัญหาของระบบงานเดิม เป็นการเพ่ิมช่องทางการสมัครเข้าศึกษาต่อ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ช่วยเสริมการ
ติดสินใจ การวางแผน และสนับสนุนข้อมูลท่ีจําเป็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.   เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2.   เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
3.   เพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 
 1.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้ศึกษาประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเรื่อง การรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาในภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2559 และกฎระเบียบข้ันตอนการสมัครเรียน แบบใบสมัครเรียน 
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 1.2 สํารวจสภาพปัญหาของการสมัครเรียนของมหาวิทยาลัย โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัย คือแบบสอบถาม ท่ี
พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 
  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญได้แก่ 

ผศ.ดร.พรรัตน์ ประสิทธ์ิกุศล  อดีตผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผศ.ดร.พงษ์ศักด์ิ รวมชมรัตน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.สายชล  เทียมงาม  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 1.3 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 
     - ประชากร นักศึกษาภาคปกติท่ีเข้าศึกษาในปีพ.ศ. 2558 จากฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี จํานวน 1293 คน 
     - กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาปี 2558 การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane, 1967) กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 สตูรการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้คือ  
 

              = 305.5 

      
     เพ่ือความเหมาะสมกับการวิจัยผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 340 คน 

 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาข้อมูลการสร้างแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
 2.1 กําหนดขอบเขตของแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน โดยศึกษาระเบียบการสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีและความต้องการของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังผลของ
การศึกษาสภาพปัญหาของการสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีท่ีพบ เพ่ือมากําหนดขอบเขตในการสร้าง
แอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
 2.2 ตรวจสอบความต้องการข้อมูล โดยเครื่องมือการวิจัย คือการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง โดยพิจารณาจาก
การวิเคราะห์คําถามเนื้อหา ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ท่ีกําหนดได้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
  รูปแบบการสมัครเรียนเดิมเป็นอย่างไร 
  ปัญหาในการรับสมัครเรียน 
  ท่านในต้องการระบบสมัครเรียนเช่นไร 
  ท่านต้องการระบบรายงานอะไรบ้างและอย่างไร 

2.3 ประชากร คือผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
การรับสมัครเรียนมาไม่น้อยกว่า 5 การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  จํานวน 5 คน 
 2.4 วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง ท่ีมีการจดบันทึก
และเทปอัดเสียงสัมภาษณ์ เพ่ือหาประเด็นสําคัญ ความต้องการของผู้ใช้งานและรวบรวมปัญหาต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
         ขั้นตอนท่ี 3 สร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
 3.1 วิเคราะห์และออกแบบแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน จากข้อมูลสรุปในข้ันตอนท่ี 2 มาวิเคราะห์และออกแบบ
แอพพลิเคชั่นสมัครเรียน โดยการแผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD : Data Flow 
Diagram) และฐานข้อมูล (Database) ตามหลักการพัฒนาระบบโดยยึดหลักทฤษฏีของ System Development Life 
Cycle (SDLC) ในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาระบบ 
  3.2 สร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน ในการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน โดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์จํานวน 4 ภาษาได้แก่ ภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาษาเจคิวร่ี ภาษาพีเอชพี ภาษาเอสคิวแอล 
 3.3 ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัย  คือการประเมินประสิทธิภาพ
ของแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล ร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญได้แก่ 
   ผศ.ธีรเดช  เทวาภินันท์ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.สูตรทิน  อินทร์ขํา กรรมการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   อาจารย์สุภาพ  เทนอิสสระ รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.4 ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นสมัครเรียนแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง 

     ครั้งท่ี 1  เครื่องมือการวิจัยคือแบบสังเกต กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาปี 2558 จํานวน 1 คน ปรับปรุงแก้ไข
แอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 

     ครั้งท่ี 2  เครื่องมือการวิจัยคือแบบสังเกต กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาปี 2558 จํานวน 5 คน ปรับปรุงแก้ไข
แอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 

     คร้ังท่ี 3  เครื่องมือการวิจัยคือแบบสังเกต กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาปี 2558 จํานวน 30 คน ปรับปรุงแก้ไข
แอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 4  การหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
 4.1 ศึกษาเอกสารและสร้างเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพ เครื่องมือการวิจัยคือแบบประเมินประสิทธิภาพ 
จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพ่ือลงสรุป โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้สูตรของ โรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน  มีสูตรการคํานวณ 
(Rovinelli and Hambleton, 1977)    
 4.2 ประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์จํานวน 3 คน 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญได้แก่ 
   อาจารย์อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผศ.ธีรเดช  เทวาภินันท์ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์           
   อาจารย์สุภาพ เทนอิสสระ รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.3 วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงและใช้งานจริงแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
 5.1 ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ โดยนําระบบสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี ทดลองใช้งานและประมาณคุณภาพของระบบสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

5.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นสมัครเรียน เครื่องมือการวิจัยคือประเมินความพึงพอใจ ท่ีผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 

      - ประชากรได้แก่ ผู้ท่ีสมัครเรียน และเจ้าหน้าท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
      - กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาปี 2560 และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสูตร
ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran,1953 โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 

สูตร   =  384.16  เพ่ือความเหมาะสมจึงเป็น  400 คน 

เม่ือ  n แทน ขนาดตัวอย่าง 
 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผู้วิจัยกําลังสุ่ม .50 
 Z แทน ระดับความเชื่อม่ันท่ีผู้วิจัยกําหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95 (ระดับ .05) 
 D แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 
 5.3 วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล ร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนาโดยนํา
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย โดยกําหนดระดับความคิดเห็นโดยใช้มาตรวัดของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) แบบมาตราส่วนประมาณค่า กําหนดช่วงระดับของความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
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  ระดับ 5 อยู่ในความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 อยู่ในความเหมาะสมมาก 
  ระดับ 3 อยู่ในความเหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ 2 อยู่ในความเหมาะสมน้อย 
  ระดับ 1 อยู่ในความเหมาะสมน้อยสุด 
 

ผลการวิจัย 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 
 จากการศึกษาสํารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อข้ันตอนการรับสมัครเรียน
ระบบเดิม อยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .510 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาข้อมูลการสร้างแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้ระบบดังนี้ 

1. เปลี่ยนจากระบบเดิมมาเป็นการสมัครออนไลน์ 
2. สาขาวิชาต้องไม่มีการพิมพ์ 
3. วันเดือนปีเกิดต้องอยู่ในรูปแบบเลือก 
4. แยกประเภทการรับอย่างชัดเจน 
5. สามารถแยกนักเรียนท่ีสมัครสาขาวิชาลําดับท่ี 1 กับลําดับท่ี 2 
6. กําหนดรูปแบบการจ่ายเงินค่าสมัครท่ีง่ายมีบริการ 24 ชั่วโมงสาขาครอบคลุม   

ขั้นตอนท่ี 3 สร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
1. การวิเคราะห์และออกแบบข้ันตอนการสมัครเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 นักเรียนสมัครเข้าระบบ 
1.2 เลือกประเภทการรับสมัครและสาขาวิชาท่ีต้องการศึกษา 
1.3 ชําระค่าสมัครท่ี 7-ELEVEN (ฟรีค่าธรรมเนียม) 
1.4 แจ้งผลจากใบยืนยันการทํารายการ 
1.5 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินทําการตรวจสอบ 

2. การออกแบบแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน โดยการแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
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3. รายละเอียดของฐานข้อมูล 

 
ภาพท่ี 2 แสดงแบบจําลองความสัมพันธ์ E-R Diagram (Entity-Relationship Diagrams) 

 
4. การออกแบบโครงสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน  โดยผู้วิจัยใช้สีท่ีบอกความเป็นเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คือ สีเหลืองทอง ในส่วนของการออกแบบของการแสดงผลท้ังบนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พกพาดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ 
 

5. ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 

 
 

ภาพท่ี 4  การสังเกตทดลองใช้แอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
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ขั้นตอนท่ี 4  การหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 
 

ตารางท่ี 1 รวมเฉล่ียจํานวนค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกด้าน 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

 S.D. 
5 4 3 2 1 

1 ด้านประสิทธิภาพระบบ 59.99 66.67    4.66 0.34 
2 ด้านการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 33.33 60.02 33.33   4.13 0.77 
3 ด้านรูปแบบข้ันตอนการสมัครเรียน 80.00 33.33 33.33   4.73 0.46 
 รวมเฉลี่ย 57.77 53.34 33.33   4.51 0.52 

  
จากตารางท่ี 1 พบว่าประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นใน มีค่าร้อยละ 57.77 มีเฉลี่ยท่ี 4.51 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .52 จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงและใช้งานจริงแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

 S.D. 
5 4 3 2 1 

1 ด้านประสิทธิภาพระบบ 22.44 66.81 10.75   4.12 .518 
2 ด้านการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 30.56 65.41 4.03   4.27 .505 

 รวมเฉลี่ย 26.50 66.11 7.39   4.20 0.512 
  

จากตารางที่ 2 ท่ี มีค่าเฉลี่ย 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .512 จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจของ
แอพพลิเคชั่นสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบใหม่กับระบบเดิม 
 

ด้าน ระบบใหม่ ระบบเดิม 
การสมัคร -นักเรียนสามารถสมัครผ่านระบบ

อินเตอร์ได้ตลอดเวลาดังน้ี 
1. สมัครเข้าระบบ 
2. เลือกประเภทการรับและสาขาวิชา 
3.โอนเงินหรือชําระค่าสมัครที่เซเว่น-
อีเลฟเว่น 
4.แจ้งผลการชําระท่ีระบบด้วยใบ
ยืนยันรายการ 
5.รอระบบ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ชําระค่าสมัคร 

- นักเรียนต้องมาสมัครที่มหาวิทยาลัยในวันเวลาที่กําหนด
ดังนี้ 
1.นักเรียนต้องจัดเตรียมเอกสาร 
2.นักเรียนใช้ยานพาหนะเดินทางมามหาวิทยาลัยเพ่ือสมัคร
เรียน 
3.นักเรียนกรอกข้อมูลในการสมัครจํานวนหลายหัวข้อ ต้อง
เขียนชื่อสาขาวิชา ใช้กระดาษจํานวนมาก มีโอกาสเขียนผิด
สูง ลายมืออ่านได้ยาก ทําให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดหลาย
ส่วน 
4.นําเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องถ้าผิดก็ต้องทําการ
แก้ไขจนกว่าถูกต้อง 
5.ชําระค่าสมัครที่ฝ่ายการเงิน ทําให้นักเรียนต้องติดต่อ
หลายจุดในการสมัครเรียน 
6.นําเอกสารทั้งหมดนําส่งเจ้าหน้าที่ 
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ด้าน ระบบใหม่ ระบบเดิม 
ยานพาหนะ -ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางไกลจากที่พัก

มามหาวิทยาลัย สามารถช่วยลด
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ ลดมลภาวะทาง
อากาศ ประหยัดค่าใช้จ่าย 

พบว่าส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เดิมทางมาสมัครเรียนที่
มหาวิทยาลัย ทําให้เสียค่าน้ํามันที่แพง เสียค่าสึกหรอ
เคร่ืองยนต์ และเสียเวลาตนเองกับผู้ปกครอง 

ระยะทาง -จากท่ีพักถึงจุด เซเว่น-อีเลฟเว่น - จากตารางที่ 4.4 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะทาง
เดินทางไปกลับในการสมัครเรียน1-50 ก.ม.ร้อยละ 63.82 

ระยะเวลา -จากท่ีพักถึงจุด เซเว่น-อีเลฟเว่น - จากตารางที่ 4.5 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลา
เดินทางไปกลับในการสมัครเรียน1-50 ก.ม.ร้อยละ 63.82 

ปัญหาเอกสาร - นํามาส่งวันสอบสัมภาษณ ์ - ต้องสําเนาและนํามาในวันที่สมัคร 
ระบบสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดี 

สร้างได้ดีมากยิ่ง สร้างได้ระดับต้น 

ระดับความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจมาก   ค่าเฉลี่ย 
4.20 

- ระดับความพึงพอใจปานกลาง   ค่าเฉลี่ย 3.16 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลสรุปจากการนําระบบแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนท่ีได้พัฒนาขึ้นมาใช้งานพบว่า ระบบแอพพลิเคชั่นสมัครเรียน
สามารถช่วยลดข้ันตอนการการทํางานและมีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิง ส่งผลให้การทํางานการบริหารจัดการงาน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพพร้อมท้ังมีประสิทธิภาพมากข้ึนและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์
พึงพอใจมาก 

จากการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยยึดหลักข้ันตอนในการ
วิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอนนั้น ซ่ึงทําให้เกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก แสดงให้เห็นว่าระบบ
แอพพลิเคชั่นสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมี
ค่าเฉลี่ยท่ี 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ระบบน้ีสามารถแก้ปัญหาและเพ่ิมสะดวกรวดเร็วในการรับสมัครเรียน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพร้อมท้ังสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อมหาวิทยาลัย และได้กระบวนข้ันตอนการ
ชําระค่าสมัครเรียนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน โดยการชําระท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีเปิดบรกิาร 24 ชั่วโมง มีสาขามากกว่า 12000 
สาขาท่ัวประเทศ ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทาง ลดเวลา ลดการใช้กระดาษ ลดมลภาวะเป็นพิษ อีกท้ังยังช่วย
สนับสนุนข้อมูลท่ีจําเป็นในการวางแผน กําหนดนโยบายในอนาคตของมหาวิทยาลัย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ         
ชัยรันต์ รอดเคราะห์ (2555) ได้ทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์
และสารนิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์ 1)พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการงานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์โดยใช้ระบบท่ีพัฒนาข้ึนในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ให้มี
ประสิทธิภาพ 2)เพ่ือประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงาน
ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ โดยแบบสอบถาม พร้อมท้ังหาคุณภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศน้ี ผู้วิจัยได้นําหลักการ พัฒนาระบบแบบ SDLC มาใช้ในการพัฒนาระบบ มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่เกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ข้อเสนอและสําหรับการนําไปใช้ 
  1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีควรเปิดบัญชีการเงินแบบดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับชําระเงินให้
เข้ากับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น บัญชีทรูวอลเลท (true wallet) ท่ีสามารถเติมเงินสดเข้าบัญชีได้ท่ีเซเว่นอีเลฟเว่น เพราะ
เปิด 24 ชั่วโมง มีสาขามากกว่า 12000 สาขาท่ัวประเทศ โอมิเซะ (Omise) และบัญชีเพย์พาล (Paypal) ท่ีสามารถรับ
ชําระด้วยบัตรเครดิตต่างๆได้ท่ัวโลก 
  1.2 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรมีคอมพิวเตอร์สําหรับรับสมัครเรียนในกรณีมีนักเรียน
เดินทางมามหาวิทยาลัย 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 นักวิจัยควรพัฒนาระบบการรายงานผลในรูปแบบแผนถูมิท่ีงานต่อการรายงานจํานวนนักศึกษาท่ีสมัคร
เข้าศึกษาต่อในครั้งต่อไป 
  2.2 นักวิจัยควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมการเพ่ิมจํานวนผู้สมัครในรอบแรก การสมัครผ่านระบบแอพพลิเคชั่น
สมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้เป็น
พ้ืนฐานข้อมูลในการนําไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือหาผลสรุปในการใช้ผลการวิเคราะห์รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบของท่ีระลึก และหาความพึงพอใจของรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความสามารถท่ีจะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบของที่ระลึก ประกอบด้วย 
กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่เหรียญ พวงกุญแจ กรอบรูป และกระถางต้นไม้ขนาดเล็ก จากนั้นดําเนินการข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์ตน้แบบ  ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของการออกแบบของท่ีระลึก 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 130 คน พบว่า น้ํายางพาราท่ีมีใน
ชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกได้อยู่ในระดับมาก คือมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.3 รูปทรงและสัดส่วนของ
ของท่ีระลึกจากนํ้ายางพารามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากคือมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.6 ของท่ีระลึกจากน้ํา
ยางพารามีความแข็งแรงอยู่ในระดับมากคือมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.5 มีความสะดวกสบายในการใช้งานอยู่ใน
ระดับมากคือมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.3 จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากน้ํายางพาราสามารถเพ่ิมมูลค่าได้ 
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 
คําสําคัญ: ของท่ีระลึก, น้ํายางพารา, เพ่ิมมูลคา่ 
 

ABSTRACT 
 

This research was conducted to study the design and development of souvenir form latex, 
to use the information as a basis in the information for product design, to find a conclusion on the 
use of analyses results, models, techniques, and methods of application in gift design.  And, to 
measure the satisfaction of the product. To meet the needs and ability to generate income for the 
community, the researcher carried out a souvenir design consisting of a backpack, shoulder bag, coin 
pouch, key ring, photo frame and small flowerpot. Then, proceeded to mold the prototype product, 
and camed out a gift design satisfaction survey. 

Based on the data collected from 30 questionnaires, rubber latex in the community could 
create a high quality of souvenir products. The satisfaction level was 4.3. The shape and proportion of 
the rubber latex membrane were very appropriate. The level of satisfaction was 4.6, the gift made of 
rubber was strong. The level of satisfaction of 4.5 showed that it was convenient to use. The level of 
satisfaction of 4.3 also showed that the souvenir form latex could increase value, and it could be 
used as another way to generate revenue for the community. 
Keywords: Souvenir, Latex, Increase Value 
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บทนํา 
 

ในภาคการเกษตรในประเทศไทยในปัจจุบัน นอกจากข้าวซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ยังมีพืช
เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง นั้นคือ ยางพารา ซ่ึงรัฐบาลไทยมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน 1 ล้านไร่และในปี 
2554 ราคายางพาสูงเกือบกิโลกรัมละ 200 บาท  ทําให้ชาวสวนยางของไทยสนใจการปลูกยางพารามากข้ึนทําให้พ้ืนท่ี
ปลูกยางพาราของไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยเพ่ิมจาก 12 ล้าน 3 แสน 7 หม่ืนไร่ในปี 2542 เป็นกว่า 22 ล้านไร่ในปี 
2556 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจากปี 2554 เคยมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเพียงร้อยละ 4 ของ
พ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ัวประเทศ 10 ปีผ่านมาในปี 2555มีพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 19 เพ่ิมข้ึนเกือบ 5 เท่าตัวโดยปี 
2556 ภาคเหนือมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 1,229,615 ไร่ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปลูก 4,395,849 ไร่ 
(สํานักงานวิชาการป่าไม้. 2543)  ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับงานวิจัยการแปรรูปยางพารา ในส่วน
ของการยางแห่งประเทศไทยมีงานวิจัยออกมาหลายตัวคือการนํายางพาราไปแปรรูปเป็นหมอนยางพารา ท่ีนอนยางพารา 
ฯลฯ ล่าสุดได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานทางทหารท่ีจะนําเอายางพาราไปใช้ทดแทนในสินค้าหลายๆตัว ท่ีเป็นสินค้า
นําเข้าหรือการนํายางพารามาใช้ในการรองรับพ้ืนถนน หรือการนํายางพาราไปผสมกับยางมะตอย เพ่ือลาดในพื้นถนน ซ่ึง
เป็นนวัตกรรมท่ีส่งเสริมเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรนํายางพาราเข้าสู่กระบวนการแปร
รูปมากข้ึน นวัตกรรมใหม่ของยางพาราถือเป็นทางออกของอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต ผลท่ีมาจากราคายางพารา
ตกตํ่าทําให้ชาวบ้านมีรายได้ท่ีน้อยลงรายได้ท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้จ่ายของชาวบ้านในแต่ละ
ครัวเรือนทางผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีสํารวจกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราหมู่บ้านหนองบัว  ตําบลโนนสูง  อําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ   ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเลือกใช้ในการวิจัยพบว่ากลุ่มเกษตรกรมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
น้ํายางพาราเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับน้ํายางพาราท่ีมีราคาตกตํ่าในปัจจุบัน อีกท้ังยังทําให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราและประชาชนในพ้ืนท่ีได้เห็นถึงความสําคัญและคุณค่าของการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ํา
ยางพาราท่ีจะทําให้กลุ่มเกษตรและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยการใช้วัสดุท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาทําให้
เกิดการสร้างงานสร้างเงินให้กับชุมชนของตนเอง ผู้วิจัยจึงมีความต้องการท่ีจะพัฒนากระบวนการผลิตและรูปแบบของ
งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้การนําเอาความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานํามา
ทําเป็นผลิตภัณฑ์จากนํ้ายางพาราโดยการนําเอารูปแบบของงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้ามาช่วยในการทํา
ผลิตภัณฑ์จากน้ํายางพารามีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้วิจัยจึงได้ทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของท่ีระลึกแปรรูปจากน้ํายางพารา ซ่ึงจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมแล้วยังเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่ม
เกษตรกรและประชาชนในชุมชนอีกด้วย  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาวัสดุและกระบวนการการผลิตของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา 
 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา 
 3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนต่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา 
เพ่ือสร้างทางเลือกให้กับชุมชนบ้านหนองบัว ตําบลโนนสูง  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ในการสร้างรายได้สู่ชุมชน 

  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบวิธีการดําเนินงานวิจัยโดยสรุปออกมาเป็น ขั้นตอนการวิจัย กรอบแนวคิดในการ
วิจัย  การออกแบบและสร้างแบบผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาความต้องการของกลุ่มชุมชนเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราหมู่บ้านหนองบัว  ตําบลโนนสูง  อําเภอขุนหาญ   

จังหวัดศรีสะเกษ ต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมของน้ํายางพาราในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกในชุมชน   
2. สํารวจและวางแผนศึกษาแนวคิดทฤษฎีการใช้น้ํายางพาราเพ่ือใช้ในการออกแบบของท่ีระลึกเพ่ือความ

เหมาะสมกับวัสดุ 
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3. ดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์จากน้ํายางพาราตามลักษณะแนวคิดของชุมชนตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
4. ได้แบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก จํานวน 6 แบบ 
5. ดําเนินการขึ้นรูปและผลิตต้นแบบของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา  
6. สํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของชุมชนต่อต้นแบบของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา 
7. สรุปผลวิจัยและแนวคิดข้อเสนอแนะ 
กรอบแนวคิดในการออกแบบ 
ในการดําเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนํ้ายางพารา ซ่ึงเป็นพืช

เศรษฐกิจของชุมชน โดยมีแนวคิดในการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการนําวัสดุในชุมชนมาเพิ่มมูลค่า และสามารถ
เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรายได้ในการชุมชน ซ่ึงแสดงตามกรอบแนวคิดดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์จากน้ํายางพารา 

 
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํายางพาราโดยศึกษา

คุณสมบัติของน้ํายางพารา ส่วนผสมท่ีสําคัญในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ พบว่า น้ํายางสดจะต้องมีสารเคมีในการทําให้น้ํายาง
สามารถข้ึนรูปได้นั้นคือ กํามะถัน หรือ ซัลเฟอร์ เป็นสารท่ีสามารถทําให้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดี ส่วนสารเคมีอีกชนิด
หนึ่งนั้นคือ ซิงค์ออกไซด์ เป็นสารเคมีเสริมตัวเร่งให้ยางคงรูป เป็นสารที่ใช้ ยับย้ังแบคทีเรีย (Anti-bacteria)  ไม่มีความ
เป็นพิษต่อร่างกาย  นอกจากฆ่าแบคทีเรียแล้วยังช่วยป้องกันและยับย้ังการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรีย  ด้วยเหตุผลนี้ ซิงค์ 
ออกไซด์จึงเป็นหนึ่งในสารท่ีสําคัญในการเป็นยาต้านแบคทีเรีย และยังสามารถป้องกันรังสี  UV-A และ UV-B ระงับกลิ่น
อันไม่พึงประสงค์  

แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา ได้แรงบันดาลใจมาจากวิธีการ  แนวทาง ความ
นึกคิด การจัดรวบรวม การลําดับ การเลือกและการริเร่ิมโดยมีวัตถุประสงค์ของรูปแบบท่ีจะสร้างอยู่ท่ีประโยชน์ในการ
ตกแต่งเป็นสําคัญและให้มีรูปลักษณะของสิ่งท่ีจะสร้างเป็นสื่อหรือสัญลักษณ์ท่ีน่าสนใจ  เข้าใจง่าย เร้าใจ มีความ
เหมาะสม กะทัดรัด มีความเป็นระเบียบและมีความสวยงามเป็นประการสําคัญ 

กระบวนการออกแบบและสร้างแบบผลิตภัณฑ์ 
เม่ือผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพาราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการ

สร้างต้นแบบของท่ีระลึกโดยมีวิธีการดําเนินงานดังนี้ 
1) ผู้วิจัยได้เลือกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกโดยเลือกจากแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพาราท่ีผู้ตอบ

สอบถามให้ความสนใจ ดังภาพท่ี2 ของชุมชนบ้านหนองบัว ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 130 
คน ไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากยางพารา โดยมีต้นแบบดังนี้  

 

แนวคิดในการเพ่ิมมูลค่าในการ
เลือกใช้วัสดุในท้องถ่ินมาใช้ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

สํารวจความต้องการของ
ชุมชนและวัสดุที่มีในชุมชน

ท้องถ่ิน 

ใช้หลักการในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุจากน้ํา

ยางพารา 

ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่
ระลึกจากน้ํายางพารา 

สํารวจความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อการผลิตภัณฑ์ของที่

ระลึกจากน้ํายางพารา 

หาแนวทางในการสนับสนนุการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก

น้ํายางพาราเพ่ือเป็นสินค้าชุมชน 
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ภาพท่ี 2 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา 

 
2) เม่ือผู้วิจัยได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา จึงนํามาเขียน Pattern เพ่ือนําไปสู่

กระบวนการผลิต 
 

 
 

ภาพที่ 3 Pattern กระเป๋าเป้ 
 

 
 

ภาพที่ 4 Pattern กระถางต้นไม้ 
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ภาพที่ 5 Pattern กระเป๋าสะพาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 6 Pattern พวงกุญแจรูปผลไม้ (ทุเรียน) 

 
  3) ผู้วิจัยจึงดําเนินการสร้างเบ้าพิมพ์แบบซีกเดียวโดยนําดินน้ํามันมาปั้นข้ึนรูปตามแบบท่ีต้องการ จากนั้นทํา

การแกะดินน้ํามันออกจากปูนพลาสเตอร์ เบ้าพิมพ์เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  เบ้าพิมพ์มีท้ังแบบ
ท่ีเป็นซีกเดียว และเบ้าพิมพ์ แบบ 2 ซีก หรือท่ีมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเบ้าพิมพ์ประกบ โดยสามารถใช้ กับผลิตภัณฑ์
จากน้ํายางพาราได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงเบ้าพิมพ์แบบซีกเดียวท่ีใช้ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
 

           4) ดําเนินการเตรียมน้ํายางสด โดยการทําน้ํายางข้นให้เป็นน้ํายางชนิดครีม โดยการนําสาร HCE หรือสารก่อ
เนื้อครีม มีอัตราส่วน คือ Potassium Oleate 22.5 กรัม Sulfur  6  กรัม ZDEC  3  กรัม ZMBT  3  กรัม Wing 
stay 3  กรัม DPG  3  กรัม Zinc oxide  15 กรัม และ SSF 12 กรัม นํามาผสมและตีให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ดัง
ภาพที่ 8 
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ภาพท่ี 8 แสดงวิธีการทําน้ํายางชนิดข้นให้เป็นน้ํายางชนิดครีม 
 
         5) หลังจากได้น้ํายางชนิดครีมท่ีพร้อมนําไปข้ึนรูปแบบแล้ว จึงนํามาเทใส่เบ้าพิมพ์ แล้วปาดหน้าให้เรียบ นําไป
นึ่งในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน ดังภาพท่ี 9 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9 แสดงการนําผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปนึ่งในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง 

         
 6) เม่ือนึ่งต้นแบบผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว จึงนํามาผึ่งแดด 3 วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ 
          7) ลงสีผลิตภัณฑ์ ตัดแต่งให้มีความสวยงาม ตรวจสอบลักษณะการใช้งาน ดังภาพท่ี 10 และสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้งานเป็นลําดับต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 10 แสดงภาพการลงสีผลติภัณฑ์และการตัดแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับใช้งาน 

 

ผลการวิจัย 
 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากน้ํายางพารา โดยได้รูปแบบผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ และดําเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพาราในรูปแบบท่ีกําหนด โดย
ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบและการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิต รูปร่าง รูปทรงและสัดส่วนเหมาะสม  มีความ
เหมาะสมสําหรับเป็นของท่ีระลึก มีความสะดวกในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพาราและไม่เกิดเชื้อรา 
โดยทําการสํารวจแบบสอบถามจากประชากร จํานวน 130 คน และหาค่าเฉลี่ย ตามรายละเอียด ดังตารางท่ี 1 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 656 |



ตารางท่ี 1 แสดงผลการสํารวจแบบสอบถามพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพาราด้านการเลือกใช้
วัตถุดิบและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา 
 

       รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 

 
หัวข้อแสดงความคดิเห็น 

รูปแบบที่ 1  
กระเป๋าเป ้
� 

รูปแบบที่ 2 
กระถาง 
� 

รูปแบบที่ 3 
กระเป๋า
สะพาย 
� 

รูปแบบที่ 4 
พวงกุญแจ 
� 

รูปแบบที่ 5 
กระเป๋าใส่
เหรียญ 
� 

รูปแบบที่ 6 
กรอบรูป 
� 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบและการ
เลือกใช้วัตถุดิบในการผลิต 

4.2 4.56 4.21 4.67 4.57 3.21 

รูปทรงและสัดส่วนเหมาะสม 4.45 4.41 4.31 4.78 4.31 4.21 

มีความเหมาะสําหรับการเลือก
เป็นของท่ีระลึก 

3.21 4.17 4.8 4.2 4.9 4.13 

มีความสะดวกในการใช้งาน 4.00 4.57 3.98 4.44 4.56 4.89 

ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํา
ยางพาราไม่เกิดเชื้อรา 

4.19 4.76 4.23 4.16 4.23 4.75 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้เป็น

พ้ืนฐานข้อมูลในการนําไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือหาผลสรุปในการใช้ผลการวิเคราะห์รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบของท่ีระลึก และหาความพึงพอใจของรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความสามารถท่ีจะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบของท่ีระลึก ประกอบด้วย 
กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่เหรียญ พวงกุญแจ กรอบรูป และกระถางต้นไม้ขนาดเล็ก จากน้ันดําเนินการข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของการออกแบบของท่ีระลึก 

1) ด้านรูปแบบ ผลจากการวิเคราะห์รูปแบบท้ัง 6 รูปแบบด้านการเลือกใช้วัตถุดิบและเทคนิคการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 130 คน ซ่ึงเป็นบุคคลในชุมชน ให้ความเห็นว่า 
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบและการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิต มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก (� = 4.1) รูปทรงและ

สัดส่วนเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก (� = 4.2)  มีความเหมาะสําหรับการเลือกเป็นของท่ีระลึก มีระดับ
ความพึงพอใจท่ีระดับมาก (� = 4.2)  มีความสะดวกในการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก (� = 4.3)  
ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพาราไม่เกิดเชื้อรา  มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก (� = 4.5)  

2) ด้านการทดลองและเทคนิคต่าง ๆ ในการเลือกใช้สารเคมีในการผลิตน้ํายางพาราครีม พบว่า สัดส่วนในการ
ผสมสารเคมี จะข้ึนอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีขนาดท่ีแตกต่างกันไป  
ระดับมากคือมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.3 จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากน้ํายางพาราสามารถเพ่ิมมูลค่าได้ 
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการศึกษาข้อมูลจากการทดลองและวิเคราะห์การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากน้ํายางพาราในด้าน  รูปแบบ สี  

การเลือกใช้ วัตถุดิบ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากน้ํายางพารา อําเภอขุนหาญ มี
จํานวนต้นแบบท้ังหมด 6 ชิ้น โดยเลือกรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีชุมชนให้ความสนใจมากท่ีสุด และการทดลองผสมสารเคมี
กับน้ํายางพารา โดยมุ่งเน้นเพ่ือแก้ปัญหาเชื้อรา คราบไรฝุ่นติดเกาะง่ายบนผลิตภัณฑ์ท่ีมีแต่เดิม และตกแต่งสีท่ีเหมาะสมสู่
การประกอบต้นแบบด้วยเทคนิคต่างๆร่วมกับวัสดุอ่ืนๆในท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ซ่ึงในการทําวิจัยครั้ง
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเพ่ือหาแนวทางในการสร้างทางเลือกให้กับชุมชนในเชิงการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกและ
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สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับน้ํายางพารา ท้ังนี้ชุมชนสามารถนําไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอ่ืนๆได้อีกด้วยเพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกยางพาราหมู่บ้านหนองบัว ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ  
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการให้สถานท่ีในการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งท่ี 2)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

 
หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา 
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนและเป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ในเร่ืองผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร การจัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2 ) เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และเป็นกลไกท่ีสําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์ในวงวิชาการมากย่ิงขึ้น 
 นอกจากนี้ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ แสดงถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการที่สมควร ได้รับการส่งเสริมให้มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปิดเวทีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร

สหวิทยาการต่างๆ ทักษะความรู้และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยในเวทีระดับชาติ 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิชาการได้แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ความ
คิดเห็น เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 3. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการ

นําไปใช้ประโยชน์และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาในการนําเสนอ องค์ความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในเวทีวิชาการระดับชาติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
ผลลัพธ ์
 1. มหาวิทยาลัยต้นสังกัดและเจ้าของผลงาน มีบทความวิจัย/บทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์

และเผยแพร่ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมนําเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ สามารถนํา
ผลงานไปใช้ในการขอจบการศึกษาของหลักสูตรได้ 
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์

ด้านวิจัยร่วมกัน สามรถนําองค์ความรู้ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/
ผลงานวิจัยได้ 
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ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 1. องค์ความรู้และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิชาการได้รับการ

เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและสารณชน มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต้นสังกัดมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในวง

วิชาการ 
 2. มีพ้ืนที่ให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิชาการ รวมถึง  ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
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กําหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งท่ี 2) 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 
ณ อาคารบรกิารวิชาการและบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี 

--------------------------------------------- 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
  

09.00 – 10.30 น. พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2  
ณ ห้องประชุมอรพิม ช้ัน 2 

  

 กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรสัโรจนกุล  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  

 กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ณรงคเ์ดช รัตนานนท์เสถียร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

  

 กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม  
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

  

 การแสดงเปิดงาน ชุดรําเหย่ย   
  

10.00 – 11.30 น. บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยสู่เมอืงนวัตกรรมอาหาร” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรีเดช ทองอําไพ 
ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 

  

11.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  

13.00 – 17.30 น. การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)  
ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ช้ัน 2 

  

 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หอ้ง 203 
 กลุ่มสาขาการจัดการและบรหิารธุรกิจ ห้อง 209 
 กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ ห้อง 204 
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ห้อง 201,202 
  

 การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ณ บริเวณลานกิจกรรมช้ัน 1 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

 

 
 
 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 671 |



ผังลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารบริการวิชาการและบณัฑิตศึกษา 
 

 
 
โซน A  บอร์ดหมายเลข A01 – A09 กลุ่มสาขาการเกษตร อาหารและส่ิงแวดล้อม 
โซน B  บอร์ดหมายเลข B01 – B10 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โซน C  บอร์ดหมายเลข C01 – C02 กลุ่มสาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ 
โซน D  บอร์ดหมายเลข D01 – D25 กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ 
โซน E  บอร์ดหมายเลข E01 – E08  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

 
 

ทางเข้า 
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การนําเสนอผลงานแบบรรยาย (Oral Presentation) 
ณ อาคารบรกิารวิชาการและบณัฑิตศึกษา (ตึกดินสอ) 

 
ห้อง 203 : กลุ่มสาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
Chairperson : ดร.บุษบา ทองอุปการ 

เวลา เรื่อง 
13.00 – 13.30 น. OR13: พรมแดนความบ้าที่พร่าเลือน: ภาพนําเสนอตัวละครวิกลจริต 

ในอาชญนิยายสยองขวัญเร่ือง นางคอย ของภาคินัย 
โดย ธงชัย แซ่เจ่ีย  

13.30 – 14.00 น. OR21: ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข่าวพยากรณ์อากาศ ของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา  
โดย จิตรภณ สุนทร 

14.00 – 14.30 น. OR25: พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ของบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โดย สายสวาท ธนะภูมิ,  สุภพงษ์ สุขชาวนา และแพรว พิมพ์โพธิ์ 
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ห้อง 209 : กลุ่มสาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ 
Chairperson : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญนรี กลา้ปราบโจร 

เวลา เรื่อง 
13.00 – 13.30 น. OR02: ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในชุมชนเทศบาลตําบลทับสะแก 
โดย พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์, ทวีพร  ตรีผอง, นภาพร นาคทิม, วนิดา 
เพิ่มพูล และสุภาวดี มะณีวงค์ 

13.30 – 14.00 น. OR05: ความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดกลางเพื่อการเกษตรของเทศบาล
ตําบลเมืองยวมใต้ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดย สติ ทรัพย์ทวีพันธ์ และศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 

14.00 – 14.30 น. OR06: ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัท 
ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน 
โดย สมเกียรติ เกิดวัน, อนุชาติ บุนนาค และยุทธ ปลื้มภิรม 

14.30 – 15.00 น. OR07: การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการโต๊ะจีน 
ในจังหวัดนครปฐม 
โดย วัลลภา วิชะยะวงศ์, นิตยา งามยิ่งยง และพงษ์สันติ์ ตันหยง 

15.00 – 15.30 น. OR11: การศึกษากลยุทธ์การจัดการและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดธุรกิจ 
กุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย สุกัญญา ดวงอุปมา, พรไพลิน คะลา, ฉัตรสุดา สําราญอินทร์, สุทธิดา  
นาสินส่ง, ปัทมา นันวิไล, อรณี ชลธาร, เดชาพล เดยะดี และสุดาพร  
ชมภูจักร์ 

15.30 – 16.00 น. OR28: การรับรู้คุณภาพกําไรต่อความสนใจในการลงทุนของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : ธนาคารเกียรติ
นาคิน จํากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 
โดย ภัทรพรรณ ศรีรุ้ง และธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ 

16.00 – 16.30 น. OR29: ความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการของธุรกิจธนาคารในตลาด
หลักทรัพย์ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 
โดย จุฑารัตน์ ทองพูล และศิริพงษ์ สีใสไพร 
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ห้อง 204 : กลุ่มสาขาศกึษาศาสตร ์
Chairperson : รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย หนแูก้ว 

เวลา เรื่อง 
13.00 – 13.30 น. OR01: ตามรอย: หลักการทรงงานกับการทํางานอย่างมีความสุข 

โดย กนกพร พรหมสุวรรณ 
13.30 – 14.00 น. OR15: การพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการ

จัดการ รหัสวิชา 3200-1002 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
โดย จินตนา รวมชมรัตน์ 

14.00 – 14.30 น. OR22: การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
โดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ, พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ และวัชรี ชูชาติ 

14.30 – 15.00 น. OR27: การศึกษาความต้องการจําเป็นของการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการนําไปปรับใช้ในอาชีพ 
และการศึกษาต่อ 
โดย พชร อุตมะพันธ์ุ 
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ห้อง 201 : กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Chairperson : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช เทวาภนิันท์ 

เวลา เรื่อง 
13.00 – 13.30 น. OR14: การพัฒนาระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดย มนต์รวี ทองเสน่ห์, ฟา้ใส สามารถ, อรรณพ วุฒิ และสุรกิจ ปรางสร 

13.30 – 14.00 น. OR17: การเปรียบเทียบตัวแบบสําหรับใช้พยากรณ์คะแนน O-NET  
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
โดย ปริวรรต เพียรภายลุน, ธาดา จันตะคุณ และรักถ่ิน เหลาหา 

14.00 – 14.30 น. OR30: การพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน ในสถาบันอุดมศึกษา 
โดย พิศาล คงเอียด และสรเดช ครุฑจ้อน 

14.30 – 15.00 น. OR24: ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อการใช้
บริการรถยนต์เคลื่อนที่ให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ 
โดย พิเชษฐ ชัยประไพพงษ์, อรพรรณ คงมาลัย, พนสัวรรณ  
อังสุรัชดาพันธุ์ 

15.00 – 15.30 น. OR04: ระบบบันทึกประวัติและผลงานประจําปีบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี 
โดย ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร, พจนีย์ สุขชาวนา, ชนกฤต  
มิตรสงเคราะห์ และวรากร ราชธา 
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ห้อง 202 : กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Chairperson : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ 

เวลา เรื่อง 
13.00 – 13.30 น. OR03: ชุดจําลองโรงจอดรถอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC 

โดย ชัยยศ คํามี 
13.30 – 14.00 น. OR08: การประยุกต์ใช้ไม้ไผ่ที่ปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยเพื่อเสริมกําลังคานคอนกรีต 
โดย ชัยชาญ ยุวนะศิริ, ไพฑูรย์ นาแซง, บัณฑิต ภูสุ่ม, ปราโมทย์  
ทองบ้านทุ่ม และฐิดารัตน์ พรมเพ็ญ 

14.00 – 14.30 น. OR10: การหากฎความสัมพันธ์และการพยากรณ์ของราคาน้ํามันดิบ
ดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) ระหว่าง ราคาหุ้น
กลุ่มพลังงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ํามันในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล 
โดย สายัณห์ เทพแดง, ธนะพร ฮองกุล, รุจิรา จุลภักดิ์ และสุทธิรักส์  
ศุขเขษม 

14.30 – 15.00 น. OR16: เปรียบเทียบองค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงที่ได้จากขี้เลื่อยและ
เหง้ามันสําปะหลัง 
โดย เกยูร ดวงอุปมา, โกศล เรืองแสน, ภัคคิป ไกรโสดา, ชินภัทร ธุระการ 
และกัมปนาท ไชยเพชร 

15.00 – 15.30 น. OR18: แมชชีนใหม่สําหรับสร้างประโยคภาษาไทย 
โดย วัชรพงษ์ ครูเกษตร, นุชจรินทร์ ครูเกษตร และเชาวลิต ขันคํา 

15.30 – 16.00 น. OR23: แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งข้าวโพดภายใต้การแผ่
รังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาอากาศ 
โดย พงศพัฒน์ มนแพวงศานนท์, ศักดิ์ชัย ดรดี และจักรี จินดามาตรย์ 
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การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์(Poster Presentation) 
ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

 
โซน A : กลุ่มสาขาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ประเสริฐสนิท 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

A01 
PT11: การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกก้ีจากรําข้าวหอมนิล 
โดย บุณยกฤต รัตนพันธ์ุ, วชิระ สิงห์คง, เอนก หาลี และพิมพ์ชนก  
พริกบุญจันทร์ 

A02 
PT36: ผลของการเสริมไข่น้ําต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์บะหม่ีสด 
โดย หรรษา เวียงวะลัย, ภาสุรี ฤทธิเลิศ, วัฒนี บุญวิทยา, นันท์ปภัทร์ 
ทองคํา และบุปผา พนมคุณ  

A03 
PT43: ผลของการลวกต่อการยับย้ังการเกิดสีน้ําตาลในแก่นตะวัน  
โดย เอนก หาลี และจรัสพร ปานคํา 

A04 
PT53: ผลของสภาวะการพาสเจอไรซ์ต่อคุณภาพของน้ําเมล่อนพร้อมดื่ม 
โดย นิติพล พูลทอง, สรนันท์ ปิ่นม่วง และกฤษดา กาวีวงศ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์  
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

A05 
PT13: การจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรตําบลดอนเจดีย์  
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
โดย สมหญิง ทับทิมศรี 

A06 

PT33: ผลของระดับพลังงานต่างๆ ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพไข่ ในไก่ไข่ช่วงอายุ 20-39 สัปดาห์ 
โดย โฆษิต ขวาของ, วิสุทธิ์ พิเภก, ชินะทัตร์ นาคะสิงห์, กังสดาล  
สมวงษ์อินทร์ และวรพล สุธรรมบุตร 

A07 

PT56: ประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนในอาหารแพะเนื้อแบบ in vitro 
โดยเอนไซม์ Bromelain จากเปลือกและจุกสับปะรด 
โดย ชุติมา เหงี่ยมแจ่ม, ผกามาศ ยิ่งยนต์, นิตินัย สุดยอด, รุ่งกานต์  
กล้าหาญ และวนิดา มากศิริ 

A08 
PT57: การใช้ประโยชน์ขุยใบสับปะรดในสูตรอาหารผสมเสร็จ (TMR) ต่อ
สมรรถภาพการผลิตโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน 
โดย ณัชพล อยู่ทองคํา, ฐิติ แซ่ตั้น, ยิ่งลักษณ์ ศรีจันทร์ และวนิดา มากศิริ 

A09 
PT58: การพัฒนาสูตรอาหารโคเนื้อที่มีส่วนผสมของเหง้าและขุยใบสับปะรด 
โดย อัญชลี คําวัน, จุฑามาศ บุญอยู่, วรัญญู ขําทอง และวนิดา มากศิริ 
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โซน B : กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.สุทิน อ้อนอุบล 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

B01 

PT09: รูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเกิดนักเสพหน้าใหม่ที่เป็น
เยาวชนในชุมชนโดยการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีส่วนร่วม ตําบลศีรษะทอง 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดย ประพันธ์ ขันติธีระกุล, ภารณี นิลกรณ์, อุกฤษฏ์ อําไพพันธุ์ และ  
วาริศา เพชรธีรานนท์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.ราตรี แจ่มนิยม 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

B02 
PT12: การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ณ 
แจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย ณิชาภา นิรัติศยภูติ 

B03 
PT34: ชื่อบ้าน ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดชัยภูมิ : เขตพื้นที่ตําบล 
นาฝาย ตําบลนาเสียว และตําบลบ้านเล่า 
โดย พัทธนันท์ พาป้อ 

B04 
PT35: การปริวรรตเอกสารโบราณ เร่ือง พระนิพพานสูตร 
โดย ปุ่น ชมภูพระ 

B05 
PT46: ศึกษาลักษณะจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดที่สร้างก่อน พ.ศ. 2475 ใน
เขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง 
โดย พรรณวดี ขําจริง และลลิดา ภคเมธาวี   

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.บรรจบพร อินด ี
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

B06 
PT26: กลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
โดย สามารถ บุญรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.พาที เกศธนากร 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

B07 

PT37: การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงเด็ก 
โดย พัทธนันท์  พาป้อ, อจัฉราภรณ์ เชื้อช้าง, ทิพย์อักษร เรือนแก้ว, 
วรางคณา สังศาลา และทัศนีย์ เทาธุรี 
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โซน B : กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.สรรค์ชยั กิติยานันท์ 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

B08 

PT54: ความพึงพอใจในการให้บริการงานการเงิน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
โดย สุจิน รองพล, กาญจนา สมบันดาล, วันดี หนูอยู่ไพร, ชาญวิทย์ คงมัยลิก 
และกฤษติยา นาวีว่อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ ์วสีวีรสวิ ์
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

B09 
PT20: การรับประทานอาหารไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
โดย ชวนนท์ จันทรส์ุข และนฤมล จันทร์สขุ 

B10 
PT21: ความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท 
โดย ชวนนท์ จันทรส์ุข และนฤมล จันทร์สขุ 

 
โซน C : กลุ่มสาขาการจัดการและบรหิารธุรกิจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.สรรค์ชยั กิติยานันท์ 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

C01 

PT45: การศึกษาระดับความเหมาะสมในการประกอบการค้ากับประเทศ 
เพื่อนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี 
โดย ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี 
และเกียรติศักดิ์ พระเนตร 

C02 

PT47: การกําหนดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัด
อุบลราชธานี 
โดย ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี 
และเกียรติศักดิ์ พระเนตร 
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โซน D : กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย ์สุขชาวนา 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

D01 
PT14: การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาการจัดการฐานข้อมูล
ทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
โดย พรทิพย์ เกิดถาวร และศราวุฒิ เกิดถาวร 

D02 

PT22: การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค Jigsaw II วิชาการสร้างงานแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดย วีรนุช หล้าน้อย 

D03 
PT23: การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) วิชากราฟิกเบ้ืองต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดย นิตยา แดงโคเศษ 

D04 

PT25: การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มวิชาการงานอาชีพ1 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ภรณ์ชนก แก้วภูสี 

D05 
PT55: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
วิชาภาษาไทย เร่ือง คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
โดย ภัทรา สวนโสกเชือก, ณัฐวุฒิ ภูงามเงิน และชญาณี จุลทรรศน์ 
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โซน D : กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลบุล ทองชัย  
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

D06 

PT18: การรับรู้ความสามารถของตนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน : กรณีศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
โดย บวรวิช รอดรังษี, ทักษิณา นพคุณวงษ์ และพรทิพย์ เกิดถาวร 

D07 

PT28: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง พลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 5  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
โดย คํารณ สะอาด และเกศินี โสขุมา 

D08 
PT40: การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แท็บเล็ตสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
โดย สุริยันต์ แสงงาม 

D09 

PT49: การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการการเรียนการสอน กรณีศึกษารายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
โดย สุคนธา จันทาพูน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

D10 

PT19: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารโดย
ใช้เกมบิงโก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ 
โดย สุภาพร ถีสูงเนิน และกนิษฐา นิลบุรี 

D11 
PT27: ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง “ต้นกล้าจราจร” โดยกระบวนการ
จําลองสถานการณ์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
โดย ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์ และพรรณวดี ขําจริง 

D12 
PT29: การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดย
ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI 
โดย พิมพ์วิภา บํารุงทรัพย์ และชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช 
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โซน D : กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.พาที เกศธนากร 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

D13 

PT15: การฝึกจัดประสบการณ์ “การเล่านิทานประกอบคําถามการคิดแบบ
หมวกหกใบเพื่อพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัย” ของนักศึกษา  
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 
โดย ทิพย์อักษร เรือนแก้ว 

D14 

PT16: การส่งเสริมพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้
กิจกรรมนิทานอีสปของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1,2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ 
โดย อัจฉรา สมแวง และจิราพร เหลือล้ํา 

D15 

PT17: ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 4-5 ปี 
โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์จากหน่วยสาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็กของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ 
โดย สุริยันต์ แสงงาม และอรุณรัตน์ มูลปลา 

D16 

PT24: ตัวแบบการตัดสินใจการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
โดย รัชตา เทียนไชย, กิตติมา พฤกภูษณ,  นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล และ 
ศิริวรรณ จันทร์แก่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภชูิต ภูชาํนิ 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

D17 

PT38: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :  
การวิเคราะห์พหุระดับ 
โดย วราพร เอี่ยมลออ, อนวุัติ คูณแก้ว และธีรพงศ์ จุลสายพันธ์ 

D18 

PT39: การใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการศึกษาศัพท์เฉพาะทาง
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในเรื่อง เรขาคณิตของยูคลิด สําหรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
โดย กนกกร พรชัยกุลวงษ์ 

D19 
PT42: การพัฒนาความม่ันใจในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
หัตถกรรมและงานสาน 
โดย สุจิตราภา ชัยจํารัส และกชกร ชัยจํารัส 
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โซน D : กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณยพ์ล วิวรรธมงคล 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

D20 

PT32: การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านกรณีศึกษา: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหินกอง 
จังหวัดชัยภูมิ 
โดย วิราวรรณ พุทธมาตย์ และณัฐวุฒ ิหอดขุนทด 

D21 
PT50: การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การวัด โดยใช้แม่เหล็ก 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 
โดย สนุกจิต สิทธิวงศ์ และศิริพร มือชัยภูมิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ประธรรมสาร 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

D22 
PT30: การพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์ 
พลิซิท ด้วยสือ่ประสม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดย นภาพร เลขาโชค และวิชุดา นามโพธ์ิ 

D23 

PT44: The Development of English Learning Competency by 
Using Cooperative Teaching TGT by Skill-Practice Package in 
Fundamental English Course (E22102) for Mattayomsuksa 2 
Students 
by Sasimaporn  Hanwet and Nithipong Yothachai 

D24 

PT48: ผลการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธีสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS) ด้วยแบบฝึกเสริม
ทักษะรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดย ศิรพร ศัตรวาหา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ ์วสีวีรสวิ ์
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

D25 

PT41: ประสิทธิผลของการบริหารร่างกายด้วยยางยืดเพื่อพัฒนาสุขภาพของ
นักศึกษา ในรายวิชากีฬาเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
โดย ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข, อัจฉราภรณ์ เชื้อช้าง, วีระ บางแสง  
และภาณุวัฒน์ ปากชํานิ 
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โซน E : กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย ์สุขชาวนา 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

E01 
PT02: สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้วิถีเมืองมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 
โดย กนิฐา แสงกระจ่าง, อลิสณา อนันตะอาด และอัคกะบัทคาน ปาทาน 

E02 
PT31: การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี 
โดย นิพนธ์ คําแตง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เพียงโงก 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

E03 
PT03: การพัฒนาเคร่ืองทอพรมเช็ดเท้าก่ึงอัตโนมัติ 
โดย วิรงรอง แสงเดือน, จิรายุทธ คําแพงจีน และอานนท์ โคระชาติ 

E04 
PT04: การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการกักเก็บพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์ของน้ําและสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 
โดย ชีวะ ทัศนา, บรรณวัชร ศรีเจริญ และพรพรรณ ฑีฆายุ 

E05 
PT06: การศึกษาสมบัติของฉนวนกันความร้อนที่ทําจากเส้นใยใบยางพารา 
โดย วิฑูรย์ หนูเล็ก, ชีวะ ทศันา, จุฑามาศ ทองสิทธิ์, พีระดา รัตนสร้อย 
และสุภาวดี บุญส่ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.ภัทรพล สุวรรณโฉม 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

E06 

PT07: การศึกษางานเพื่อลดระยะทางและการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นใน
กระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี 
โดย กนกวรรณ สุภักดี, มานะชัย ชาวเขา, นําโชค สารีอาจ และ 
ณัฐดนัย กอสุวรรณ 

E07 
PT51: การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากน้ํายางพารา 
โดย นริศรา สารีบุตร, เจษฎา สายสุข, จุฬารัตน์ ต่อพล และลัดดาวัลย์  
สุพล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.สุทิน อ้อนอุบล 
บอร์ดหมายเลข เรื่อง 

E08 
PT08: การศึกษาทรัพยากรชุมชนเพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างทรัพยากรที่
สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย ดวงจันทร์ สีหาราช, กมลฉัตร กล่อมอิ่ม และเอ็ม สายคําหนอ 

 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 685 |




	s1intro
	s1_01fcover
	s1_02fcoverin
	s1_03wpc
	s1_04wp
	s1_05intro
	s1_06index

	s2oral
	01no13oral
	02no21oral
	03no25oral
	04no2oral
	05no5oral
	06no6oral
	07no7oral
	08no11oral
	09no28oral
	10no29oral
	11no1oral
	12no15oral
	13no22oral
	14no27oral
	15no3oral
	16no4oral
	17no8oral
	18no10oral
	19no14oral
	20no16oral
	21no17oral
	22no18oral
	23no23oral
	24no24oral
	25no30oral

	s3poster
	01no11poster
	02no13poster
	03no33poster
	04no36poster
	05no43poster
	06no53poster
	07no56poster
	08no57poster
	09no58poster
	10no9poster
	11no12poster
	12no20poster
	13no21poster
	14no26poster
	15no34poster
	16no35poster
	17no37poster
	18no46poster
	19no54poster
	20no45poster
	21no47poster
	22no14poster
	23no15poster
	24no16poster
	25no17poster
	26no18poster
	27no19poster
	28no22poster
	29no23poster
	30no24poster
	31no25poster
	32no27poster
	33no28poster
	34no29poster
	35no30poster
	36no32poster
	37no38poster
	38no39poster
	39no40poster
	40no41poster
	41no42poster
	42no44poster
	43no48poster
	44no49poster
	45no50poster
	46no55poster
	47no3poster
	48no7poster
	49no31poster
	50no51poster

	s4app
	s4_01ap
	s4_02ap
	s4_03ap




