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ค าน า 

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

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

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

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

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



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

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



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



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิชญพิจารณ์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 
 
 

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

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

 
 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิชญพิจารณ์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ  
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล 

อาจารย์ ดร.ชมพูนุช สุขหวาน  

อาจารย์ ดร.ประดินันท์ เอ่ียมสะอาด 

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา  

อาจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ 
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 
 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ  
การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล 

อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  

อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี  
อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ 
อาจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี
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สารบัญ 
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 
 
 
 

ล าดับที่  
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หน้า 

1 ED120 ค าสรรพนามในภาษาไทยกับความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายความรู้ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ธงชัย แซ่เจี่ย 

3 

2  ED124 ทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดล้อม (STSE) 
สมศักดิ์ ก๋าทอง, วนิดา จ าปาวาด และ กุลธิดา ชายน้อย 

9 

   3 ED127 ผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมมโนทัศน์มวล
ประสบการณ์เชิงพื้นที่ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ 

15 

4 ED129 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
โลกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สุพรรษา มันเทศสวรรค์ และ เดชา ศุภพิทยาภรณ์ 

21 

5 ED145 การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ทิตติยา ม่ันดี,  เชษฐภูมิ วรรณไพศาล  และชรินทร์ ม่ังคั่ง 

27 

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

35 

7 ED147 
 

ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับ
การใช้แผนภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 
ชวลิต  ด้วงเหมือน และ รักพร ดอกจันทร์ 

49 

8 ED148 ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แพรทิพย์  พูดเพราะ และ รักพร  ดอกจันทร์ 

55 

9 ED149 
 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ร่วมกับโปรแกรม GSP 
ภาวดี  วงศ์ด ีและ รักพร  ดอกจันทร์ 

61 

10 ED150 
 

การสร้างแบบวัดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
นางสาวรุจิเรข  เท่ียงตรง และ สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ 

67 

11 ED137 ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
อุมาพร กัสนุกา, วิรัช ชินพลอย, กรกรก วรหาญ,  ส าเภา โยธี และ ธงชัย เครือผือ 
 

73 



สารบัญ 
การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หน้า 

12 ED139 
 

บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ คณิตศาสตร์ (STEAM) 
พินิจนันท์ เน่ืองจากอวน, วันวิสาข์ ลิจ้วน, อาทิตย์ เน่ืองอุดม, ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค์ และ ณภัทรษกร สารพัฒน์ 

79 

13 ED142 
 

ผลการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่อความเข้าใจมโนมตสิมบัติของวัสดุ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
สิราวรรณ เฉ่ือยมะเริง, วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, และหนูกร ปฐมพรรษ 

85 

14 ED143 
 

การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนเทคโนโลยีคลาวด์ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน 
วิเชษฐ์  นันทะศรี และ สรเดช ครุฑจ้อน 

91 

15 ED172 
 

การสร้างแบบประเมินทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พิชญา เจริญผล และ สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ 

97 

16 ED151 
 

การพัฒนาคลังสื่อออนไลน์วิชาสังคมศึกษาส าหรับครู 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 
พิมภัสสร เด็ดขาด, ชรินทร์  ม่ังค่ัง และ จารุณี  มณีกุล 

103 

17 ED152 
 

การประยุกต์ใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เมธาวัตน์ กาวิลเครือ, สมศักดิ์ ก๋าทอง และ เสาวคนธ์ หอมสุด 

111 

18 ED163 
 

ผลการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่อความเข้าใจมโนมติ  
เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
กัญชบา ศรีโบราณ, วรัญญา จีระวิพูลวรรณ และ จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต  

117 

19 ED164 
 

การศึกษาผลการใช้ชุดสาธิตเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยายสาธิต 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปฐวี สักกะตะ, นางสาวจิตา ฑามาตร์ และ จิราภรณ์ พงษ์โสภา 

123 

20 ED167 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเกมมิฟิเคชันบนคลาวด์คอมพิวติงเพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อคัรพล พูลสวัสดิ์ และ สุธิดา ชัยชมช่ืน 

129 

21 ED108 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการสร้างตราสินค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ปรียาพร บุญศรี 

135 

22 ED110 
 

การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติงานสารบรรณ เรื่อง รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
อังคณา  วิศาลนิตย์ 
 

141 



สารบัญ 
การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 
 

ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หน้า 

23 ED117 
 

การใช้กิจกรรมเว็บเควสเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
เนตรนิภา  เจียมศักดิ์ 

147 

24 ED157 
 

การพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดค าภาษาอังกฤษโดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา 
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จิตราพร งามเนตร 

153 

25 ED168 
 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ศิริพล แสนบุญส่ง และ ศักดา จันทราศรี 

163 

26 ED113 
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแปรผันตรงและการแปรผันแบบผกผันส าหรับนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ภัททิยา บริบาล 

169 

27 ED116 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 
ศิริวรรณ  เอี่ยมวุฒิ 

175 

28 ED119 
 

การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาช้ันปีที่ 4  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ปารณีย์ ขาวเจริญ, ปิยะธิดา ทองอร่าม และ วิจิตรา โป๊ะฮง 

179 

29 ED136 
 

การศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จันจิรา หาวิชา, พงษ์จันทร์ คล้ายสุบรรณ์, กฤชธัช สรรพกิจ 

185 

30 ED155 
 

การพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กรกนก ประทุมสุวรรณ 

191 

31 ED111 
 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เรื่อง การใช้งานฟังก์ชันควบคุม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 
กนกรดา น่ิมละมูล และ นิป เอมรัฐ 

197 

32 ED112 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนรายวิชาโปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 
วรารัตน์ ร่ืนสุภาพ และ นิป เอมรัฐ 

203 

33 ED115 
 

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์วิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สุนทร การชัยศรี และ นิป เอมรัฐ 

209 

34 ED118 
 

ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
การอ่านท านองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชนิกา จิตจักร และ วิชลดา รอดแก้ว  
 

213 
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ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาการศึกษา (ED) หน้า 

35 ED138 
 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
ศิริพล แสนบุญส่ง 

219 

36 ED107 
 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องรายการปรับปรุงบัญชีวิชาการบัญชีซ้ือขายสินค้าของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 
สุกัญญา กันศิริ 

227 

37 ED109 
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่อง ความน่าจะเป็น  
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
มนต์ชัย  สุวรรณหงส์ และ ศักดา  จันทราศรี 

231 

38 ED114 
 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบฟอร์มและเขียนโค้ดโปรแกรมวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐาน
เปิด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 
จิรกฤต รุมรัตน์ และ ศักดา จันทราศรี 

237 

39 ED131 
 

 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจและสภาพของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์ของครู
ประจ าการและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ และ พัชราภร พูลบุญ 

241 

40 ED132 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ก่อน
ประจ าการ 
พัชราภร พูลบุญ และ  พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ 
 

247 



สารบัญ 
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ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HS) หน้า 

1 HS201 
 

การพัฒนาชดุเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณภ์าษาจีนกลาง 
ภูเทพ ประภากร 

255 

2 HS202 
 

การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
อภิศักดิ์  ทองนพคุณ 

261 

3 HS203 
 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อ าเภอท่าช้าง  
จังหวัดสิงห์บุรี 
ธันยพัต วงษ์ถาวรเรือง 

267 

4 HS205 
 

การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรส านักงานเขตปทุมวัน 
ไพโรจน์ สุขเกษม และ วิยะดา วรานนท์วนิช 

273 

5 HS206 
 

บทประพันธ์เพลง “เสียงของซาไก” การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเสียง และวัฒนธรรม กลุ่มชาวซาไก  
บ้านควนไม้ด า อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
พรภวิษย์  พรมชู 

281 

6 HS207 
 

การพัฒนาโปรแกรมในการออกก าลังกายโยคะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถตนเอง 
ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กุลิสรา  เผ่าพันธ์ 

287 

7 HS208 
 

สาเหตุที่ท าให้ผู้กระท าความผิดหญิงตั้งครรภ์ต้องเข้าสู่ทัณฑสถานหญิง 
ศิรินทร์  อินทรวิชะ 

295 

8 HS213 
 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
พรรณธิภา เพชรบุญมี, พิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์  
และ จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 

299 

9 HS216 
 

การตรากฎหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
ศิริวดี วิวิธคุณากร 

305 

10 HS209 
 

คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  
ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
ปรีณาพรรณ พุมแกว และ ฐิติมา ไชยะกุล 

315 

11 HS214 
 

การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ธัญญารัตน์ มะลาศรี 

321 

12 HS221 
 

การรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีรอยฝ่าเท้าที่ไม่ปรากฏรอยลายเส้น 
กาญจณา สุขาบูรณ์ และ รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ 

329 

13 HS225 
 

เง่ือนไขที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซ้ือสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย : กรณีศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ชนิกานต์ ผลเจริญ 
 

337 
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ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้า 

1 ST302 
 

บะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลัก 
สรรเพชญ บันลือวงศ์, พงศ์เทพ นาคศิริ และ เนนิสา บันลือวงศ์ 

343 

2 ST307 
 

การขยายตัวของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ต้นน้ าต่อปริมาณน้ าท่า และคุณภาพน้ า  
ในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
เกศรินทร์ ขวัญจิตร, วินัฐดา สังคง, สายวรุฬ ท้าวกัลยา และ บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ 

347 

3 ST309 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวพองในจังหวัดนครสวรรค์ 
สิรภัทร สิริบรรสพ, พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ, นารีรัตน์ บุญลักษณ์, ณรัช พรนิธิบุญ และ วรรณวิภา โคกครุฑ 

355 

4 ST312 
 

ผลของสารสกัดจากชะเอมเหนือ ต่อการต้านเช้ือ Staphylococcus epidermidis และ Bacillus subtilis 
กมล อยู่สุข และ วรรณวัฒน์ อินทอง 

361 

5 ST320 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของกระเบื้องในโบราณสถาน กรณีศึกษา  
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
นริสา  จงประจันต์ และ  สิรินารี  เงินเจริญ 

365 

6 ST305 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะของมหาวิทยาลัยปทุมธานี  
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
วารี เคลือบสุวรรณ และ สมชาย เล็กเจริญ 

371 

7 ST321 
 

การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
ด้วยแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด 
จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี และ พรรณธิภา เพชรบุญมี 

377 

8 ST322 
 

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่ออัตราการซึมน้ าผ่าน
ผิวดินและปริมาณความช้ืนดินในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
วินัฐดา สังคง, สายวรุฬ ท้าวกัลยา, เกศรินทร์ ขวัญจิตร และ บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ 

383 

9 ST324 
 

การสร้างชุดค าตอบที่เหมาะสมส าหรับระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อภิชญา  ขวัญแก้ว 

389 

10 ST327 
 

ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทโทรศัพท์มอืถือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วราภรณ์ ทองปั้น และ กิติยา โต๊ะทอง  

395 

11 ST331 
 

ชุดควบคุมการอบไอน้ าสมุนไพรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายส าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 
ปาริฉัตร แก่นสม, อนันตกุล  อินทรผดุง, สุรพันธ์ ย้ิมม่ัน และ สิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 
 

401 



สารบัญ 
การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) หน้า 

1 MB402 
 

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พัขรกันต์ นิมิตรศดิกุล และ พงษ์สันติ์  ตันหยง 

407 

2 MB403 
 

อัตราส่วนทางการเงินที่มีอิทธิผลต่อผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ธนพล วัฒนชัย 

413 

3 MB405 
 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
รัฐิยา ส่งสุข, วรรณา กล่อมปัญญา, อุไรรัตน์ กุก่องและ อัมพร ปวนสินธุ์ 

417 

4 MB411 
 

ผลกระทบของความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
อนุชิต ขลุ่ยนาค, ณัฐสุดา กาญจน์เจริญ, ปรารถนา เงเลิศ และ สุภารัตน์ แพหีต 

423 

5 MB416 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
เชิดพงศ์ เอี่ยมธนะมาศ 

431 

6 MB406 
 

การศึกษาบริบทชุมชนตลาดหัวรอ เมืองกรุงเก่าเพื่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
นัฐพงษ์ สุขประเสริฐ และ ปราณี ตันประยูร 

437 

7 MB408 
 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ 
ที่พักอาศัย ของผู้บริโภคในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
วีรพัฒน์ เกิดแก้ว 

443 

8 MB412 
 

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปราณี ตันประยูร 

449 

9 MB413 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 
ทศพล สิลสมบัติ และ จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 

455 

10 MB418 
 

ศึกษาประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แสงจิตต์  ไต่แสง 

463 

11 MB420 
 

อิทธิพลของความเช่ือมั่นในตราสินค้าและการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 
กรณีศึกษาของร้านไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชัญญานุช ชัยวิชิต และ ผศ.ดร.คมสัน ตันสกุล 
 

469 



สารบัญ 
การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 
 
 

ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI) หน้า 

1 EI501 
 

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

477 

2 EI502 
 

อิทธิพลของอัตราส่วนผสมระหว่างเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ทีส่่งผลต่อสมบัติ 
เชิงกลของยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
อธิวัชร์ วิริยะอมรชัย, เกริกไกร พลายงาม, จิรายุ ปัญจรัก และ เสาวนีย์ คงภักดี 

481 

3 EI507 
 

การศึกษาสมบัติทางกลจากการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟโดยกระบวนการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ 
ธงชัย เครือผือ*, วิรัช ชินพลอย, ปริญญวัตร ทินบุตร, ส าเภา โยธี,อุมาพร กัสนุกา, กรกนก วรหาญ, วีระชัย  โล่ชัย,  
จีรนันท์ ปรือทอง และปรียา นาดี 

487 

4 EI508 
 

ออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบชนิดของลวดเช่ือมที่ส่งผลต่อการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด  
100 ปอนด์ โดยการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ 
ธงชัย เครือผือ*, วิรัช ชินพลอย, ปริญญวตัร ทินบุตร,ส าเภา โยธี,อุมาพร กัสนุกา, กรกนก วรหาญ, เจษฐา ภูคดหิน,  
ณัฐวัฒน์ ค าโคตร และสัมฤทธิ์ บุญกล่ิม 

491 

5 EI509 
 

การศึกษาตัวแปรเบื้องต้นของการเช่ือมอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 5083 ด้วยกระบวนการเช่ือมแม๊ก (GMAW) 
วิรัช ชินพลอย, ธงชัย เครือผือ, ปริญญวัตร ทินบุตร, ส าเภา โยธี, 
อุมาพร กัสนุกา, กรกนก วรหาญ, จักรพล คงจา, จตุรง  บุญตาและ  สินทวี  แป้นทองหลาง 

497 

6 EI510 
 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดข้ึนรูปเหล็กแผ่นส่วนหัวถังแก๊ส 
เฉลิมพล บุญทศ*, ดนัย สอนสุภาพ และ ลัทธพล บุญมาศ 

501 

     7 
 

 EI504 
 

ออกแบบและพัฒนาระบบหยอดแบบกระพ้อส าหรับเครื่องปลูกกระเทียม 
จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์ และ วัชระ เพิ่มชาติ 

505 

8 EI506 
 

การศึกษาอุณหภูมิตัดเฉือนในกระบวนการกัดโลหะด้วยเทคนิค การถ่ายภาพรังสีความร้อน 
ธเนศ  ตาปราบ, อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี, สมเดช อิงคะวะระ, อังคาร ค าเรือน และ สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ 

513 

9 EI511 
 

การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างเหล็กน้ าพี้และแร่เหล็กที่พบในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อดุลย์  พุกอินทร์ 

519 

10 EI512 
 

การประยุกต์ใช้เซนเซอร์อุณหภูมิแบบอินฟราเรด ในระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องกวนทุเรียน 
รัฐพล ดุลยะลา 

525 

11 EI524 
 

การปรับปรุงข้ันตอนวิธีไฮบริดระหว่างวิธีแบ่งครึ่งช่วงและวิธีนิวตัน – ราฟสัน 
วัชระ  วงศา 

531 

12 EI525 
 

ระบบควบคุมฟาร์มพืชอัจฉริยะด้วยบอร์ด Arduino 
สุระ มีบรรจง, บุญญาพร บุญชัย, นิศากร เถาสมบัติ, เกษม ตริตระการ, เนตรนภา แซ่ตั้ง และ ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล 

537 

13 EI515 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้าส าเร็จรูป 
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก และวรฤทัย ชูเทียร 

545 

    14  EI516 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายน็อตหกเหลี่ยมของแผนกคลังสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์ 
สมพร วงษ์เพ็ง และ อัญญารัตน์ ประสันใจ 

551 

    15  EI517 
 

การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสีข้าว ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ริศภพ  ตรีสุวรรณ 
 

555 
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ล าดับที่ 
รหัส

บทความ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EI) หน้า 

  16    EI518 
 

การออกแบบวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยุดผ่านแบบ 
ไมโครสตริปสตับปลายเปิดแบบพับโดยใช้เทคนิคโครงสร้างเดือยแบบพับ 
จักรพนธ์ อบมา 

559 

17 EI514 
 

การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการผลิตรวม  
ส าหรับผลิตภัณฑ์ เอ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชุดในห้องสะอาด 
ลักขณา ฤกษ์เกษม, กวิน หอมจันทึก, นวฤทธิ์ วินนุวัฒน์และ ภาสุระ อังกุลานนท์ 

565 

18 EI521 
 

การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากกระดาษหญ้าแฝก 
จักรภพ พูนสิน 

569 

19 EI522 
 

การจัดการซัพพลายเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐแดง  
ของผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศุภฤกษ์ กาธรรมณี, วัสสา รวยรวย และ พชิญาภา พร้ิมพราย 
 

573 
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ค ำสรรพนำมในภำษำไทยกับควำมไม่เป็นเอกภำพของกำรอธิบำยควำมรู้ 
ในแบบเรียนวิชำภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

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

 
ธงชัย แซ่เจี่ย1 
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บทคัดย่อ 

ค าสรรพนามเป็นค าชนิดหนึ่งในภาษาไทย ตามแนวทางการอธิบายของไวยากรณ์ดั้งเดิมจ าแนกค าสรรพนามเป็น 6 ชนิด ทว่าใน
ต าราไวยากรณ์ปัจจุบันมขี้อสรุปใหม่ว่า ค าสรรพนามสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 5 ชนิด ส่วนค าสรรพนามชนิดที่ไม่นับเป็นค าสรรพนามอีกต่อไป คอื 
ประพันธสรรพนาม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การอธิบายความรู้เรื่องค าสรรพนามในต าราไวยากรณ์ไทย และเพื่อศึกษา
วิเคราะห์การอธิบายความรู้เรื่องค าสรรพนามในแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า แม้ต าราไวยากรณ์ไทยปัจจุบันจะ
ไม่นับประพันธสรรพนามเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายความรู้เรื่องดังกล่าวแล้ว ทว่าแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาส่วนมากยังคงอธิบาย  
ประพันธสรรพนามตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมอยู่ มีส่วนน้อยที่ ไม่ปรากฏการอธิบายค าสรรพนามชนิดดังกล่าวตามแนวไวยากรณ์ปัจจุบัน  
ความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายความรู้เรื่องค าสรรพนามดังกล่าวน าไปสู่ค าถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับช้ัน
มัธยมศึกษาว่าควรด าเนินต่อไปอย่างไร 
ค ำส ำคัญ : ความไม่เป็นเอกภาพ ค าสรรพนาม แบบเรียนวิชาภาษาไทย ไวยากรณไ์ทย 
 

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

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

1. บทน ำ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และได้พัฒนาเป็นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรดังกล่าว
ประกาศใช้เป็นกรอบและทิศทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี 2551 
เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรครั้งนั้นส่งผลให้
ส านักพิมพ์ต่าง ๆ ปรับปรุงและเรียบเรียงแบบเรียนให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยัง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหนังสืออุเทศภาษาไทย เพื่ อพัฒนา
หนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยส าหรับใช้ “เป็นหนังสือค้นคว้า
อ้างอิงส าหรับครูภาษาไทยทุกช้ันและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นขึ้นไป” [1] 

 ชนิดของค าในภาษาไทยเป็นเนื้อหาหนึ่งที่บรรจุอยู่ในหนังสือชุด
บรรทัดฐานภาษาไทย และเป็น เนื้ อหาที่ นั ก เรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาต้องเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังกล่าวข้างต้น แบบเรียนวิชาภาษาไทยของส านักพิมพ์ต่าง ๆ 
ส่วนมากบรรจุเรื่องชนิดของค าไว้ในแบบเรียนส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างไรก็ดี จากการสังเกตในเบื้องต้น พบว่า 
เนื้อหาเรื่องค าสรรพนามในหนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยปรากฏ
ไม่ตรงกันกับแบบเรียนวิชาภาษาไทยบางส านักพิมพ์ กล่าวคือ ใน
หนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยไม่ปรากฏ “ประพันธสรรพนาม” 
ขณะที่แบบเรียนวิชาภาษาไทยบางส านักพิมพ์ยังคงมีการอธิบาย 
“ประพันธสรรพนาม” อยู่ จากข้อสังเกตดังกล่าวน าไปสู่ค าถามว่า 
หากพิจารณาแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาทั้งหมด
แล้ว การอธิบายเรื่องค าสรรพนามจะปรากฏตรงกันหรือไม่ และ
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ส่งผลต่อการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียนซึ่งใช้แบบเรียนต่างกันไป
อย่างไรบ้าง  
 เมื่อได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อ พ .ศ. 2524 
เบ็ญจวรรณ สุนทรากูลได้เขียนหนังสือ วิวัฒนาการแบบเรียนไทย 
เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์เนื้อหาในแบบเรียนเล่มต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การเรียนวิชาภาษาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งยัง
แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเรียนภาษาไทยในสมัยต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการด้านหลักเกณฑ์การเขียนภาษาไทยที่
ชัดเจนและมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น [2] นอกจากนี้ งานวิจัยของ 
จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์ [3] เรื่อง แบบเรียนภาษาไทยโบราณ : 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ยังได้ศึกษาวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
ตั้งแต่ จินดามณี ในสมัยอยุธยาจนกระทั่งถึงชุด แบบเรียนหลวง ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลการศึกษา
แสดงให้ เห็นการเรียบเรียงเนื้อหาด้านไวยากรณ์ ไทย ลักษณะ 
การเรียนการสอนในแบบเรียนภาษาไทยโบราณ รวมถึงค่านิยมและ
การสะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีปรากฏในแบบเรียนเล่ม
ต่าง ๆ เมื่อพิจารณางานที่ศึกษาเปรียบเทียบค าสรรพนามในต ารา
ไวยากรณ์ พบว่า หนังสือ ระบบค าภาษาไทย ของสุนันท์ อัญชลีนุกูล 
[4] ได้ศึกษาเปรียบเทียบการจ าแนกชนิดของค าตามแนวไวยากรณ์
ดั้งเดิมและแนวไวยากรณ์โครงสร้าง อย่างไรก็ดี ยังมิเคยมีการศึกษา
เปรียบเทียบค าสรรพนามในต าราไวยากรณ์กับแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยมาก่อน อีกทั้งยังไม่เคยมีการศึกษาแบบเรียนที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันด้วย 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การอธิบายความรู้
เรื่องค าสรรพนามในต าราไวยากรณ์ไทย และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ 
การอธิบายความรู้ เรื่ องค าสรรพนามในแบบเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาในปัจจุบัน การน าต าราไวยากรณ์และแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษามาศึกษาเปรียบเทียบการอธิบาย
ความรู้เรื่องค าสรรพนามจะท าให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพของ
การเรียนการสอนเรื่องนี้ และอาจน าไปสู่การทบทวนการอธิบาย
ความรู้เรื่องค าสรรพนามต่อไป 
 
2. ขอบเขตกำรวิจัย 
2.1 ข้อมูลที่ศึกษำ  
 1. ศึกษาจากต าราไวยากรณ์ไทยท่ีอธิบายเรื่องค าสรรพนาม ดังนี้ 

1.1 ต ารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร  
1.2 ต ารา หลักภาษาไทย ของก าชัย ทองหล่อ 
1.3 ต ารา ไวยากรณ์ไทย ของนววรรณ พันธุเมธา 
1.4 ต ารา โครงสร้างภาษาไทย : ระบบไวยากรณ์  ของ

วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 
1.5 หนังสือ บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของค า วลี 

ประโยค และสัมพันธสาร ของสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. วิเคราะห์แบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-
6 ซึ่ งปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยเลือกเฉพาะแบบเรียนที่ปรากฏการอธิบาย
เรื่อง “ค าสรรพนาม” ดังนี ้

2.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วิวิธภาษา ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของสถาบันคุณภาพวิชาการ 

2.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ส านักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น 

2.4 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย หลักภาษาและ
การใช้ภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เล่ม 1 ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

2.5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย หลักภาษาและ
การใช้ภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 

 2.6 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย 1 เล่ม 2 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 

 

2.2 วิธีกำรวิจัย  
 1. ส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายเรื่องค า
สรรพนามในต าราไวยากรณ์ไทย 
 2. วิเคราะห์แบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-
6 ซึ่ งปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยเลือกเฉพาะแบบเรียนเล่มที่ปรากฏเรื่อง 
ค าสรรพนาม  
 3. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบและอภิปรายผลใน
ประเด็นความสอดคล้องระหว่างการอธิบายเรื่องค าสรรพนามใน
แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากับในต าราไวยากรณ์ปัจจุบัน 
 4. สรุปและน าเสนอผลการศึกษา 
 
3. ผลกำรวิจัย 
3.1 กำรอธิบำยควำมรู้เร่ืองค ำสรรพนำมในต ำรำไวยำกรณ์ไทย 
 การอธิบายความรู้ เรื่องค าสรรพนามในต าราไวยากรณ์ไทย
ปรากฏตั้งแต่เมื่อแรกมีการเรียบเรียงต าราเพื่ออธิบายลักษณะภาษา
ตามแบบอย่างต าราของตะวันตก นั่นคือต ารา หลักภาษาไทย ของ
พระยาอุปกิตศิลปสาร ต่อมาเมื่อมีการรับเอาแนวคิดการศึกษาภาษา
จากทฤษฎีในโลกตะวันตกมาใช้ศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทยมากขึ้น 
การอธิบายความรู้เรื่องค าอุทานก็เปลี่ยนไปด้วยในต าราไวยากรณ์
ระยะหลัง ดังจะกล่าวได้โดยล าดับต่อไปนี้ 
 พระยาอุปกิตศิลปสารได้เรียบเรียงต ารา “วจีวิภาค” ไว้ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2465 ก่อนที่ต่อมาจะได้รวบรวมเป็นต ารา หลักภาษาไทย ใน
ต าราดังกล่าวได้อธิบายค าสรรพนามไว้ว่าคือ “ค าแทนช่ือ” ซึ่งใช้
แทนค านามหรือข้อความต่าง ๆ ที่เข้าใจกันอยู่แล้วเพื่อมิให้ซ้ าซาก 
ทั้งยังได้จ าแนกค าสรรพนามออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ บุรษสรรพนาม
หรือสรรพนามที่ใช้แทนค าช่ือในการพูดจา ประพันธสรรพนามหรือ
สรรพนามที่ใช้แทนนามที่ติดต่อกัน โดยมากมักเป็นข้อความที่มี
ประโยคซ้อนเข้ามา วิภาคสรรพนามหรือสรรพนามที่ใช้แทนนาม
ข้างหน้าเพื่อจ าแนกนามนั้นออกเป็นส่วน ๆ นิยมสรรพนามหรือ 
สรรพนามที่ใช้แทนนามเพื่อให้รู้ก าหนดแน่นอน อนิยมสรรพนาม
หรือสรรพนามที่ใช้แทนนามที่ไม่ก าหนดแน่นอนลงไปว่าเป็นสิ่งนั้น 
สิ่งนี้ และปฤจฉาสรรพนามหรือสรรพนามที่ใช้เป็นค าถาม [5] 
 ในเวลาต่อมา ก าชัย ทองหล่อ [6] ได้เรียบเรียง หลักภาษาไทย 
ขึ้นเมื่อพ.ศ. 2495 โดยมี หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 
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เป็นต้นแบบ และได้อธิบายความรู้เรื่องค าสรรพนามโดยจ าแนก 
ค าสรรพนามออกเป็น 6 ชนิด คือ บุรษสรรพนาม ประพันธสรรพ
นาม วิภาคสรรพนาม นิยมสรรพนาม อนิยมสรรพนาม และปฤจฉา
สรรพนาม การจ าแนกและอธิบายเรื่องค าสรรพนามดังกล่าวคล้าย
กับท่ีพระยาอุปกิตศิลปสารเคยอธิบายไว้ 
 การอธิบายความรู้เรื่องค าสรรพนามในต าราไวยากรณ์ไทยเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปจากการอธิบายตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมที่มีมา 
ก่อนหน้า เมื่อ วิจินตน์ ภาณุพงศ์ [7] ได้เรียบเรียงต ารา โครงสร้าง
ภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์ ขึ้นโดยปรับปรุงจากต าราที่ใช้สอนใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามค าแหงตั้งแต่ปี
การศึกษา 2516 ต าราดังกล่าวเรียบเรียงตามแนวไวยากรณ์
โครงสร้าง ทั้งยังได้กล่าวถึง “หมวดค าสรรพนาม” และ “กรอบ
ประโยคทดสอบ” เพื่อใช้ทดสอบว่าค าใดอยู่ในหมวดค าสรรพนาม 
อย่างไรก็ตาม ต าราของวิจินตน์ ภาณุพงศ์มิได้จ าแนกชนิดย่อย ๆ 
ของหมวดค าสรรพนาม 
 นววรรณ พันธุเมธา [8] ก็ได้เรียบเรียงหนังสือ ไวยากรณ์ไทย ขึ้น
ครั้งแรกเมื่อ พ .ศ. 2525 ด้วยเห็นว่าต าราไวยากรณ์ไทยที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นขัดแย้งกันบางเรื่อง หนังสือเล่มนี้ได้รับอิทธิพลจากไวยากรณ์
หลายแนว ท้ังจากต าราของพระยาอุปกิตศิลปสาร ต าราของวิจินตน์ 
ภาณุพงศ์ ไวยากรณ์ปริวรรต ไวยากรณ์การก และหนังสือหรือ
บทความอื่น ๆ ต าราดังกล่าวไม่ปรากฏช่ือค าสรรพนามแต่ปรากฏช่ือ 
“ค าแทน” ซึ่งใช้แทนท่ีค านามหรือค ากริยา ค าดังกล่าว “อันที่จริงจะ
เรียกว่าค าสรรพนามก็ได้ แต่ที่หนังสือเล่มนี้ เรียกต่างออกไปก็เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าค าเหล่านี้บอกความหมายต่าง ๆ กัน เพียงแต่ท า
หน้าที่เหมือนกันคือใช้แทนค านาม” ค าแทนในต าราเล่มนี้จ าแนก
ออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ค าบอกบุรุษ ค าช้ีเฉพาะ ค าไม่ ช้ีเฉพาะ  
ค าบอกจ านวน ค าบอกการแยก และค าบอกผู้ท าร่วม 
 ในปัจจุบันมีการเรียบเรียง บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิด
ของค า วลี ประโยค และสัมพันธสาร ซึ่งเป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้น 
“เพื่อประมวลความรู้เกี่ยวกับลักษณะและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในการเรียนรู้ภาษาไทย. . .แต่ไม่รวมค าอธิบายที่พิจารณาว่าล้าสมัย 
หรือไม่ใคร่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน” [1] หนังสือ
เล่มนี้ได้กล่าวถึงค าสรรพนามว่าคือ ค าที่ใช้แทนค านาม จ าแนก
ออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่  ค าบุรุษสรรพนาม ค าสรรพนามถาม  
ค าสรรพนามช้ีเฉพาะ ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะ และค าสรรพนาม 
แยกฝ่าย  
 

3.2 กำรอธิบำยควำมรู้เร่ืองค ำสรรพนำมในแบบเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำในปัจจุบัน 

ค าสรรพนามเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของการอธิบายเรื่องชนิดของค า
ในภาษาไทยและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาต้องเรียน จาก 
การรวบรวมแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาวิชาภาษาไทยมาศึกษา
วิเคราะห์ พบว่า การอธิบายเรื่องค าสรรพนามปรากฏในแบบเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 6 เล่ม ไม่ปรากฏการอธิบายเรื่อง
ค าสรรพนามในแบบเรียนระดับอื่น เมื่อพิจารณาการอธิบายความรู้
เรื่องค าสรรพนามในแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาดังกล่าว พบว่า 
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามการปรากฏประพันธสรรพนาม 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.2.1 แบบเรียนที่ปรำกฏกำรอธิบำยประพันธสรรพนำม 
แบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 4 เล่ม ได้แก่ 

แบบเรียนของส านักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคช่ัน แบบเรียนของส านักพิมพ์
เอมพันธ์ แบบเรียนของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ และแบบเรียน
ของส านักพิมพ์วัฒนาพานิช ทั้งสี่เล่มอธิบายค าสรรพนามโดยมี 
ประพันธสรรพนามเป็นส่วนหนึ่งของค าอธิบาย แต่ก็มีความแตกต่าง
ในการอธิบายอยู่เล็กน้อยในแบบเรียนแต่ละเล่ม กล่าวคือ แบบเรียน
ของส านักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคช่ันอธิบายว่า “สรรพนามใช้เช่ือม
ประโยค (ประพันธสรรพนาม) เป็นค าสรรพนามใช้แทนนามหรือ
สรรพนามที่อยู่ข้างหน้าและใช้เช่ือมประโยค 2 ประโยคเข้าด้วยกัน 
ได้แก่ ที่ ซึ่ง อัน” [9] แบบเรียนของส านักพิมพ์เอมพันธ์อธิบายว่า 
“ค าสรรพนามเช่ือมประโยคหรือประพันธสรรพนาม คือ ค าสรรพ
นามเช่ือมประโยค จะแทนค านามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า เช่น 
ที่ ซึ่ง อัน” [10] แบบเรียนของส านักพิมพ์วัฒนาพานิชอธิบายว่า 
“สรรพนามเช่ือมประโยค (ประพันธสรรพนาม) เป็นสรรพนามที่ท า
หน้าท่ีแทนนามข้างหน้าและเชื่อมนามนั้นกับประโยคที่ตามมา” [11] 
จะเห็นได้ว่า แบบเรียนทั้งสามเล่มปรากฏช่ือเรียก “ประพันธสรรพ
นาม” เหมือนกันแม้จะมีช่ือเรียกอื่นแตกต่างกันเล็กน้อย และทั้งสาม
เล่มก็อธิบายประพันธสรรพนามลักษณะเดียวกับที่พระยาอุปกิตศิลป
สารอธิบายไว้ในต ารา หลักภาษาไทย ส่วนแบบเรียนของส านักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์  แม้ไม่ปรากฏช่ือ “ประพันธสรรพนาม” แต่
ค าอธิบายก็ไม่ต่างจากการอธิบาย “ประพันธสรรพนาม” ดังความว่า 
“ค าสรรพนามเช่ือมประโยค ใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้า และท าหน้าที่
เช่ือมประโยคหลักและประโยคย่อยให้เป็นประโยคเดียวกัน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นประโยคความซ้อน โดยค าที่ใช้แทนนามและใช้เช่ือม
ประโยคนี้ ได้แก่ค าว่า ที่ ซึ่ง อัน ผู้” [12] 
3.2.2 แบบเรียนที่ไม่ปรำกฏกำรอธิบำยประพันธสรรพนำม 

แบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ปรากฏการอธิบาย 
ประพันธสรรพนามมี จ านวน  2 เล่ ม  ได้ แก่  แบบ เรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแบบเรียนของสถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการอธิบายค าสรรพนาม
ว่า “ค าสรรพนาม คือ ค าที่ใช้แทนค านาม เพื่อไม่ต้องกล่าวถึงค านาม
ซ้ า ๆ เพื่อบอกว่าใครเป็นผู้พูด พูดกับใคร หรือแทนค านามใน
ลักษณะอื่น ๆ ค าสรรพนามมีหลายชนิด ได้แก่ ค าบุรุษสรรพนาม  
ค าสรรพนามถาม ค าสรรพนามช้ีเฉพาะ ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะ  
ค าสรรพนามแยกฝ่าย” [13] ส่วนแบบเรียนของสถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการอธิบายค าสรรพนามว่า “ค าสรรพนาม คือ ค าที่ใช้
แทนค านาม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ค านามนั้นซ้ าอีก ค าสรรพนาม มี 5 
ชนิด ได้แก่ ค าบุรุษสรรพนาม ค าสรรพนามถาม ค าสรรพนามช้ี
เฉพาะ ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะ ค าสรรพนามแยกฝ่าย” [14] จะเห็น
ได้ว่า การอธิบายค าสรรพนามในแบบเรียนทั้งสองเล่มปรากฏตรงกัน 
คือ เป็นค าที่ใช้แทนค านาม และจ าแนกออกเป็น 5 ชนิด ซึ่งมี 
ช่ือเรียกตรงกัน ทั้งยังไม่ปรากฏ “ประพันธสรรพนาม” เหมือนกันอีก
ประการหนึ่งด้วย 
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4. วิจำรณ์ อภิปรำยผล 
 จากการวิเคราะห์การอธิบายความรู้เรื่องค าสรรพนามในต ารา
ไวยากรณ์ไทยและในแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาในปัจจุบัน 
พบว่า มีข้อควรอภิปรายดังนี้ 
 การอธิบายเรื่องค านามในต าราไวยากรณ์ไทยมีความแตกต่างกัน
ไปตามหลักไวยากรณ์ที่นักวิชาการใช้เพื่ออธิบายภาษาไทย ทั้งยังมี
ช่ือเรียกค าสรรพนามที่แตกต่างกันด้วย ต ารา หลักภาษาไทย ของ
พระยาอุปกิตศิลปสารและของก าชัย ทองหล่อ จ าแนกค าสรรพนาม
ออกเป็น 6 ชนิด ขณะที่ต าราไวยากรณ์ไทยปัจจุบัน คือ บรรทัดฐาน
ภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของค า วลี ประโยค และสัมพันธสาร ของ
สถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกค าสรรพนามออกเป็น 5 
ชนิด ความแตกต่างประการส าคัญจากต าราไวยากรณ์ในอดีต คือ ไม่
นับประพันธสรรพนามเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายความรู้เรื่อง
ดังกล่าวแล้ว ส่วนต ารา ไวยากรณ์ไทย ของนววรรณ พันธุเมธา แม้
จะปรากฏ “ค าแทน” ที่ใกล้เคียงกับค าสรรพนาม และจ าแนกเป็น 6 
ชนิดแบบเดียวกับการจ าแนกค าสรรพนามของพระยาอุปกิตศิลปสาร
และของก าชัย ทองหล่อ แต่ “ค าแทน” ก็มิได้มีความหมายเทียบเท่า
กับค าสรรพนาม ขณะที่ต ารา โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์ 
ของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ปรากฏหมวดค าที่ใกล้เคียงกัน เรียกว่าหมวด
ค าสรรพนาม แต่ไม่มีการจ าแนกเป็นชนิดย่อย ๆ อน่ึง ค าอธิบายเรื่อง
ค าสรรพนามใน บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของค า วลี 
ประโยค และสัมพันธสาร ซึ่งได้จ าแนกค าสรรพนามออกเป็นชนิด
ย่อย ๆ 5 ชนิด ถือเป็นค าอธิบายที่เป็นปัจจุบันที่สุดและน่าจะเป็น
แนวทางหลักที่ใช้เรียบเรียงแบบเรียนวิชาภาษาไทยของส านักพิมพ์
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ตามที่ได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 อย่างไรก็ดี เมื่อได้พิจารณาการอธิบายเรื่องค าสรรพนามใน
แบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาของส านักพิมพ์ต่าง ๆ 
พบว่า แบบเรียนที่มีการอธิบายเรื่องค าสรรพนาม คือ แบบเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 เล่ม เมื่อพิจารณาการอธิบายความรู้
เรื่องค าสรรพนามในแบบเรียนดังกล่าว พบว่า สามารถจ าแนกได้เป็น 
2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ แบบเรียนที่อธิบายค าสรรพนามตามแนว
ไวยากรณ์ดั้งเดิม โดยยังนับ “ประพันธสรรพนาม” เป็นส่วนหนึ่งของ
ความรู้เรื่องค าสรรพนาม มีจ านวน 4 เล่ม ส่วนแบบเรียนที่อธิบาย 
ค าสรรพนามตามแนวไวยากรณ์ปัจจุบัน โดยจ าแนกค าสรรพนาม
ออกเป็น 5 ชนิด และไม่ปรากฏ “ประพันธสรรพนาม” มีจ านวน 2 
เล่ม น้อยกว่าแบบเรียนในกลุ่มแรกและไม่สอดคล้องกับการปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วย 
 เช่นนี้อาจกล่าวได้ว่า การอธิบายความรู้เรื่องค าสรรพนามใน
ต าราไวยากรณ์ ไทยและในแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องเป็นเอกภาพไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนหรือตั้งค าถามในวงกว้าง 
 
 
 
 

5. บทสรุป 
 ความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายความรู้เรื่องค าสรรพนาม
ดังที่ได้อภิปรายมาข้างต้นน าไปสู่ค าถามเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาว่าควรด าเนินต่อไปอย่างไร 
 ในแง่หนึ่ง หากจะยังนับ “ประพันธสรรพนาม” เป็นส่วนหนึ่ง
ของค าสรรพนามในภาษาไทยตามต าราไวยากรณ์ดั้งเดิมดังที่ปรากฏ
ในแบบเรียนส่วนใหญ่ ต าราไวยากรณ์ปัจจุบันและแบบเรียนที่ 
เรียบเรียงตามต ารานั้นก็ควรเปลี่ยนกลับไปให้เป็นแบบเดียวกัน แต่
หากจะถือเอาการอธิบายค าสรรพนามในต าราไวยากรณ์ปัจจุบันเป็น 
“บรรทัดฐาน” ของการอธิบายภาษาไทย แบบเรียนที่ยังอธิบายค า
สรรพนามตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ค าอธิบายชุด
เดียวกัน และ “ประพันธสรรพนาม” ก็จะไม่อยู่ ในการอธิบาย 
ค าสรรพนามในฐานะที่เป็นชนิดของค าสรรพนามอีกต่อไป  
 ทางออกของปัญหานี้ก็คือ ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องหา
ทางออกร่วมกัน ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา ครูอาจารย์ผู้สอนวิชา
ภาษาไทย และส านักพิมพ์ต่าง ๆ ข้อสรุปที่พึงได้จากการร่วมกัน
หาทางออกมิเพียงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น หากยัง
ส่งผลต่อการวัดความรู้ในทุก ๆ ระดับด้วย และข้อสรุปนั้นย่อมไม่
อาจเกิดขึ้นได้ด้วยล าพังบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว 
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[13] กาญจนา นาคสกุล และคณะ, “หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
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Abstract 
 This research aims to: 1) develop science learning; 2) promote problem solving skills; and 3) study attitudes 
towards science subjects of lower Secondary School  students who are taught in science, technology, society and 
environment. The research 1 instrument was a science and technology development plan for science, technology, 
society and environment. The three learning plans were the lesson plan for learning about soil pollution. Learn about 
water pollution, learn about air pollution. 2) measure problem solving skills and 3)  attitude toward science. Conduct a 
single research plan, analyze the data by finding the mean. The results of the research found that the development of 
science learning plan in science, technology, society and environment. Learners have developed their science 
education and are aware of the use of science in everyday life. The students have problem solving skills at a high level 
can identify problems, causes, and solutions to the problem, based on the research objectives. The students had good 
attitude towards learning management  the high level  
Keywords : Science, Technology, Society and Environment Approach (STSE),Problem solving skills, Attitude toward 
science 
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ผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาทีม่ีต่อการจดักิจกรรมมโนทัศน์
มวลประสบการณ์เชิงพื้นที่ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

The outcome of learning and satisfaction of students in social studies major 
on Area- Based Learning Experiences in teaching and learning 

 
ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์1  

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

 

บทคัดย่อ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมมโนทัศน์มวล

ประสบการณ์เชิงพื้นที่ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ผลการศึกษาพบว่าด้านเนื้อหา นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อพิจารณาเปน็ราย
ข้อพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุดอยู่สองข้อ ประกอบไปด้วยเนื้อหาความรู้ในรายวิชาที่เรียนมี
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต, เนื้อหาวิชาที่เรียนสอดคล้องกับการน าไปใช้ในวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนอยู่ในระดับมากทุกข้อ  ด้านการ
วัดผลและการประเมินผล นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการในการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ระดับมากทุกข้อ ข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์นักศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาสังคมศึกษา โดยใช้การเรียนการสอนในรูปแบบมโนทัศน์มวล
ประสบการณ์เชิงพื้นที่พบว่า “นักศึกษาสามารถน าข้อมูลจากการลงพื้นที่ น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การน าภาพถ่ ายจาก
สถานที่จริงน ามาอธิบายประกอบการสอบสอนและการน ามาอธิบายให้เพื่อนๆทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนได้เข้าใจ เกิดความกระจ่างชัด
มากขึ้น” 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมมโนทัศน์มวลประสบการณ์เชิงพื้นที่ปรากฏว่า
นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นโดยน าประสบการณ์จากการลงพื้นที่น ามาใช้และประยุกต์กับการเรียนการสอนได้จริงและมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 0.49 

 
ค าส าคัญ : มโนทัศน์มวลประสบการณ์เชิงพื้นที่, การจัดการเรียนการสอน, สังคมศึกษา 
 

Abstract 
 The researcher studied the learning outcomes and the satisfaction of students in social studies majors in 
organizing mass-activity activities, spatial experiences in teaching  
 The results showed that the content. The students' satisfaction in teaching and learning management was at 
a high level. When considering each item, it was found that there were two levels of satisfaction in teaching and 
learning. The content in the course is useful for living; the content of the course is consistent with the use in the 
profession. The teaching and learning. Students are satisfied with the overall level of teaching and learning 
management. When considering each item, it was found that the satisfaction in teaching and learning management was 
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at the high level. The learning environment. Students are satisfied with the overall level of teaching and learning 
management. When considering each item, it was found that the students were satisfied with the teaching and learning 
environment in all levels. Measurement and Evaluation the students were satisfied with the level of teaching and 
learning at the high level. The students were satisfied with the teaching and learning process of evaluation at all levels. 
Information obtained from student interviews. The teaching and learning management in the course of innovation in 
learning management specialized in social studies. Using the concept of mass-space experience, it was found that 
"Students can take information from the area. Applied to teaching, such as taking photos from the real place, explaining 
the test and explaining it to friends in class and outside the classroom. More clear. " 
 In this research. The students' learning achievement and satisfaction with the spatial conceptualization of 
spatial activities showed that the students had better learning outcomes by using the experience of using the space 
and apply it to the learning. The mean of standard deviation of satisfaction level was 0.49. 
Keywords : Spatial Interaction, Spatial Experiences, Educational Management, Social Studies 

 

1. บทน า 
การจัดการเรียนการสอนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ให้มีความ

สอดคล้องกับยุคและกาลเวลาสังคมแห่งก้าวกระโดดในด้านต่างๆ
อาทิเช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับผู้เรียนที่
สามารถท าให้ผู้เรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้
เพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษา ต้องยึดหลัก 
ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” [1] 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเช่ือมสัมพันธ์และมีความ
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองเข้ากับ
บริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ 
ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม โดยในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดสาระต่างๆไว้ทั้ง 
5 สาระ ดังนี้ “ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์” ทั้ง 5 สาระนี้เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ต่อการที่มนุษย์ด ารงชีพ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดและยังช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงพัฒนาการของการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิด
ความเข้าใจในตนอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ท่ีเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกได้  

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อวงการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะวิชา
สังคมศึกษา วิชาที่น าศาสตร์ทั้ง 5 ศาสตร์น ามาจัดกลุ่มเป็นกลุม่สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การจัดการเรียนการสอนจึงมี
ความจ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อผู้สอนที่สามารถใช้เทคนิควิธีการต่างๆที่
หลากหลายวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้และก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ การจัดการเรียนการสอนเป็นประเด็นที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอน เพราะแสดงให้เห็นและเป็นตัวบ่งช้ีถึง
ความส าคัญด้านศักยภาพขอครูผู้สอนและคุณภาพของผู้เรียนที่มี
ความส าคัญในด้านต่างๆ ณ ปัจจุบันมีกระแสและเกิดค าถามจาก
ครูผู้สอนสังคมศึกษาที่สามารถการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออนาคต ดังนั้นการน าเอาวิธีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยสร้างมโนทัศน์จากมวลประสบการณ์เชิงพื้นที่เป็น
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ พัฒนาความคิด สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บรรลุ
จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ได้ งานวิจัยครั้งนี้จึงขอน าเอาการ
จัดการเรียนรู้ในแบบมโนทัศน์มวลประสบการณ์เชิงพื้นที่และจาก
การภาคสนามในรายวิชาเอกนักศึกษาน ามาปรับใช้ต่อการเรียนการ
สอนในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาสังคมศึกษา 
และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการ
สอนมโนทัศน์มวลประสบการณ์เชิงพื้นที่ อยู่ในระดับใด? 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษามโนทัศน์มวลประสบการณ์เชิงพื้นที่ของ

นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาสังคมศึกษา 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคม
ศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การสอนแบบมโนทัศน์มวล
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ประสบการณ์เชิงพื้นที่ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ประชากร 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรเป็นนักศึกษา
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา 56E110  2/2559 
จ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ได้แก่ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมต่อการ
จัดการรู้โดยการใช้การสอนแบบมโนทัศน์มวลประสบการณ์เชิงพื้นที่
ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหา
ในรายวิชา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
เรียน ด้านการวัดผลและการประเมินผล 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

5. ผลการวิจัย  
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปจากการตอบแบบสอบถาม 32 ชุด พบว่า
เป็นเพศหญิง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 เพศชาย 6 คิดเป็น ร้อย
ละ18.75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ที่ 3.01-3.50 จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ43.75  
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนโดยการใช้การสอนแบบมโนทัศน์มวลประสบการณ์เชิงพื้นที่ 
แก่นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา56E110 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

2.1 ด้านเนื้อหา นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนอยู่ในระดับโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดอยู่สองข้อ ประกอบไปด้วยเนื้อหาความรู้ในรายวิชาที่

เรียนมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต (4.63), เนื้อหาวิชาที่เรียน

สอดคล้องกับการน าไปใช้ในวิชาชีพ (4.59) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ระดับโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ซักถาม และแสดงออกในช่ัวโมงเรียน (4.47), มีการมอบหมายงานให้
ผู้เรียนได้ท างานและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (4.44)  

2.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ระดับโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ได้แก่ ห้องเรียนมีแสงสว่างและการถ่ายเทของอากาศที่ดี 
(4.47), ห้องเรียนมีความสะอาดและเรียบร้อย(4.31) 

2.4 ด้านการวัดผลและการประเมนิผล นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
ในการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ระดับมาก
ทุกข้อ ได้แก่ มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนครอบคลุมทั้ง
ความรู้ ทักษะ และจิตพิสัย (4.50), มีการก าหนดเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลอย่างชัดเจนและยุติธรรม (4.47) 

3. ข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์นักศึกษา56E110 ด้านการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สาขาสังคมศึกษา โดยใช้การเรียนการสอนในรูปแบบมโนทัศน์มวล
ประสบการณ์เชิงพื้นที่พบว่า “นักศึกษาสามารถน าข้อมูลจากการลง
พื้นที่ น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การน าภาพถ่าย
จากสถานที่จริงน ามาอธิบายประกอบการสอบสอนและการน ามา
อธิบายให้เพื่อนๆทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนได้เข้าใจ เกิดความ
กระจ่างชัดมากข้ึน”  

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาท่าหนึ่งกล่าวว่า “ดิฉันยังขาดความ
แม่นย าในเนื้อหาและยังต้องศึกษาหาความรู้รอบตัวให้มากขึ้น 
เพื่อที่จะน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบช้ินงาน ใบงาน และสื่อการสอน”
และนักศึกษาผู้ชายคนหนึ่งกล่าวว่า “ปัญหาในการขาดความรู้ก่อนที่
จะลงพื้นที่ในโรงเรียน ท าให้ได้ข้อมูลน าเอาปัญหาต่างๆ มาแก้ไข 
โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา” 

“จากการลงพื้นที่ท าให้ได้เรียนรู้สภาพสังคมในหลายๆด้าน ด้าน
วัฒนธรรม สังคมวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งการน ามวลความรู้จากประสบการณ์มาใช้นั้น
ต้องอาศัยการบันทึกข้อมูลทั้งการเขียน จากการสัมภาษณ์ หรืออ่าน
แหล่งข้อมูล และการบันทึกภาพ ซึ่งหากลงพื้นที่แล้วขาดการ
ปฏิสัมพันธ์ การสืบค้น ไม่สอบถามข้อมูล ก็จะได้เพียงแค่การเที่ยว
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ชมเท่าน้ัน การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ควรมีการแยกแยะไตร่ตรอง
ข้อมูลที่ได้มา น าไปใช้ให้เหมาะสมกับสาระจุดมุ่งหมายของการ
เรียนรู้ 

 “จากการลงพื้นที่ได้ไปศึกษามานั้นได้น ามาประยุกต์ใช้ ใน
รายวิชาเรียน คือ การสอนนั้นเราสามารถเล่าถึงสถานที่จริง ได้ และ
สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาได้อย่างถูกต้อง” 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  ความพึงพอใจของ
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมมโนทัศน์มวล
ประสบการณ์เชิงพื้นที่ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาใน 4 ด้าน 
ได้แก่ด้านเนื้อหาในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขา
สังคมศึกษาใน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมใน
การเรียน ด้านการวัดผลและการประเมินผล ผลการวิจัยปรากฏว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่
นักศึกษามุ่งหวัง คือเนื้อหาความรู้ที่เรียนได้ส่งเสริมกระบวนการคิด 
เชิงสร้างสรรค์ ฝึกหัดให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
น าความรู้ที่ได้รับเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในการศึกษาต่อ การ
วัดผลประเมินผลมีหลายรูปแบบทั้งนี้ยังมีสิ่งที่ช่วยส่งเสรมให้การ
เรียนการสอนได้บรรลุเป้าหมาย ช่วยให้เกิดทักษะและประสบการณ์
มากยิ่งข้ึน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1.1 ด้านเนื้อหาในรายวิชา นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากและนักศึกษามี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดสองด้านได้แก่ ในด้านเนื้อหาความรู้ใน
รายวิชาที่เรียนมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และด้านเนื้อหาวิชาที่
เรียนสอดคล้องกับการน าไปใช้ในวิชาชีพ ดังนั้นแสดงว่า ด้านเนื้อหา
ในรายวิชาได้มีการจัดเนื้อหาได้สอดคล้องกับประสบการณ์ สภาพ
การด าเนินชีวิต ความเป็นวิชาเอกสังคมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ การ
จัดการเรียนรู้ที่ ที่ได้ระบุไว้ในคู่มือคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องเรียนตลอด 12 ปี
การศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา จึง
มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ โดยนาวิทยาการจากแขนงวิชาต่าง ๆใน
สาขาสังคมศาสตร์มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จริยธรรม ประชากรศึกษา 
สิ่งแวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนากลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้[2] 

ผลการวิจัยของวรรณภา โพธิ์ศรี [3] ที่กล่าวไว้ว่า เนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตรควรเป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยให้ครูน าไปสู่หรือ
ก่อให้เกิดประสบการณ์กิจกรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยหรือฝึกให้
ผู้เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ผู้เรียนต้องการ สังคม
ต้องการและชาติต้องการ ซึ่งเนื้อหาในรายวิชาควรจะสอดคล้องกับ
สภาพการด าเนินชีวิต ประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน ผู้เรียนเรียนแล้ว
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เนื้อหาที่จะก าหนดไว้ใน
หลักสูตรต้องมีความต่อเนื่องเรียงตามล าดับความ ยากง่าย 
เรียงล าดับของเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถ
ของผู้เรียน  

1.2 การจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ระดับมากทุกข้อ และมากเรียงล าดับดังนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ซักถามและแสดงออกในช่ัวโมงเรียน  มีก ารมอบหมายงาน ให้
ผู้เรียนได้ท างานและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม วิธีการสอนท าให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาเรียนได้ง่าย กิจกรรมมีการฝึกปฏิบัติโดยผู้สอนให้ผู้เรียน
ได้ค้นคว้าและทดลองด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่นายแพทย์วิจารณ์ พานิช [4] เรื่องการสร้างการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนเรียนจาก
การลงมือปฏิบัติ-PBL(Project – Based Learning)  ครู/อาจารย์ 
เรียนจากการลงมือปฏิบัติ –PLC (Professional Community) ทั้ง
นักเรียน และครู เรียนรู้จากการปฏิบัติ ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนโดยในรูปแบบมโนทัศน์ Concept Attainment Model นั้น 
การศึกษาด้านความพึงพอใจในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ
เพราะมีความสัมพันธ์และส าคัญในทุกๆด้านของการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่
อนาคต จากงานวิจัยของคันธารัตน์ อยู่สะอาด พบว่าการศึกษาเรื่อง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน สามารถพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ได้ซึ่งครูผู้สอนสามารถหา
กิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนท าได้อยากหลากหลายตามความเหมาะสม
ของกิจกรรมนั้นๆและน าไปปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ได้ตามความ
เหมาะสม[5]  

1.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในทุกข้อ
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนพบว่ามีระดับมากทุก
ข้อเรียงล าดับดังน้ี  ห้องเรียนมีแสงสว่างและการถ่ายเทของอากาศที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 18

hp-pc3
Stamp



 

ดี  ห้องเรียนมีความสะอาดและเรียบร้อย  ห้องเรียนมีขนาดกว้าง
และมีที่นั่งเพียงพอ  ห้องเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ สอดคล้องแนวคิดของ โรเจอร์ส [6] ที่กล่าว
ว่า การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ควรให้ผู้เรียนมีอิสระในการ
ท างาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สภาพแวดล้อมท่ีมีความสะดวกและ
สิ่งอ านวยในการปฏิบัติงาน และ ที่กล่าวว่า บรรยากาศในช้ันเรียนมี
ความส าคัญมาก ครูผู้สอน ต้องจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
ทิศนา แขมมณี[7] ได้กล่าวว่าการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นบรรยากาศของ
ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 

1.4 ด้านการวัดผลและการประเมนิผล นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในทุกข้อ
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนพบว่า มี
ระดับมากทุกข้อเรียงล าดับดังนี้ มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และจิตพิสัย รองลงมาคือมีการก าหนด
เกณฑ์การวัดและและประเมินผลอย่างชัดเจนและยุติธรรม และมี
การวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ บัญชา 
แสนทว[ี8] ที่กล่าวไว้ว่า การวัดและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ควรเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม เลือกเทคนิคการวัดให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะ หรือสมรรถภาพของผู้เรียน โดยเครื่องมือ
นั้นต้องให้ผลที่ถูกต้อง มีความเป็นปรนัยและสะดวกต่อการน าไปใช้ 
ควรเลือกใช้วิธีการวัดหลายอย่างให้ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์และ
พัฒนาการด้านต่างๆของผู้ เรียน รวมทั้งน าผลการประเมินมา
พิจารณาตัดสินใจในการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของ
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมมโนทัศน์มวล
ประสบการณ์เชิงพื้นที่ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านการวัดผลและการประเมินผล 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
วิชาเรียน ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้าย ควรหา
กลวิธีในการปรับปรุงกระบวนการการวัดผลและการประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพและการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์
มากขึ้น  
 
 

 8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อเป็นข้อมูลน าไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบต่างๆหรือพัฒนารูปแบบการสอน หรือพัฒนา 
สร้างหลักสูตรในกลุ่มสังคมศึกษาได้ 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งท่ีมีต่อผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวิทยาศาสตร์โลก เรื่องบรรยากาศและลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน (25 คน) ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มจากประชากร 2 ห้องเรียน (49 คน) เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมด จ านวน 7 แผน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นมีขั้นตอนท่ีให้นักเรียนฝึกใช้ความรู้ในการสร้างข้อกล่าวอ้างเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนมาโต้แย้งกันด้วยการใช้หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์โดยมีการเช่ือมโยง ให้เหตุผลที่ใช้หลักฐานในการสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง   
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งผ่านการประเมินของผู้เช่ียวชาญและทดสอบใช้กับนักเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน  
ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 อ านาจจ าแนกมากกว่า 0.25 ค่าความยากอยู่ในช่วง 0.24 – 0.72 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ : การสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้ง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, วิทยาศาสตร์โลก 

 
Abstract 

This research was aimed to study the effect of the Argument Driven Inquiry (ADI) on achievement in earth 
science on the topic of Atmosphere and Weather of Grade 7 students at Ngammuangwitthayakom School, Phayao 
Province. This research was carried out in the second semester of academic year 2017 with a class (25 students) which 
was selected by using cluster sampling method from 2 classes (49 total students). The research instruments consists of 
(1) a total of ADI based lesson plans which allows students to practise constructing scientific claim related to the materials 
by using scientific evidence to articulate reasons to support their claim, and (2) an achievement test which was validated 
by a number of experienced teachers and was tried out with a similar context group of students and it is found that the 
reliability is 0.90, the discrimination is above 0.25, and the difficulty lies between 0.24 – 0.72.  
The analysis of the result indicates that the students achievement after the intervention is significantly improved. 
Keywords : Argument Driven Inquiry, Learning Achievement, Earth Science. 
 

1. บทน า 
 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถเป็นกลไก
ในการพัฒนาศั กยภาพและขี ด ความสามารถของมนุ ษย์   
และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะท าให้ผู้ เรียนประสบ

ความส าเร็จในการเรียนและสามารถใช้ชีวิตอย่างประสบความส าเร็จ
ในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น ครูต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง
และสามารถสอนให้ผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
(วิชัย เสวกงาม, 2557) โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 
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2575) ก าหนดให้แต่ละสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยตนเอง  สามารถน าความรู้ความเข้าใจ และใช้ศักยภาพของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 การประเมินในระดับชาติของโรงเรียนง าเมืองวิทยาคมในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-net) 
พบว่า ปีการศึกษา 2555 - 2557 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์
เท่ากับ 32.55 38.00 และ 40.68 ตามล าดับ ซึ่งคะแนนต่ ากว่า
ระดับชาติในปีการศึกษา 2555 และสูงกว่าคะแนนระดับชาติในปี 
2556 - 2557  แต่ยังมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 
 จากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นตามทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) และ 
แ น ว คิ ด โ ซ เ ชี ย ล ค อ น ส ต รั ก ติ วิ ส ต์  ( Social Constructivist 
Approach) พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้
จากพื้นฐานความรู้เดิม โดยกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้เดิม ขณะที่
สังคมเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น จะท าให้ได้
ความรู้ที่คงทน (Brandon และคณะ , 2010) ซึ่ งสอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เป็นรูปแบบการ
สอนที่ท าให้ผู้เรียนสร้างหรือได้รับองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ผ่าน
กระบวนการส ารวจตรวจสอบหรือทดลอง โดยมีครูท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยให้ค าแนะน า (National Research Council, 2000)  

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อ
โ ต้ แ ย้ ง ห รื อ  Argument Driven Inquiry (ADI) พัฒน า ขึ้ น โ ด ย 
Sampson และ Grooms ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 7 
ขั้นตอน (Sampson และคณะ, 2009) ที่จะได้แก่ 1) การระบุภาระ
งาน เป็นข้ันท่ีมีการสร้างความสนใจและเช่ือมโยงความรู้เดิมกับเรื่อง
ที่จะศึกษาและตั้งค าถามระบุภาระงาน 2) ขั้นเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะท างานเป็นกลุ่มเพื่อหา
ค าตอบของค าถามจากภาระงานโดยการสืบค้นหรือทดลอง 3) ขั้น
สร้างข้อโต้แย้งช่ัวคราว เป็นขั้นตอนที่ครูก าหนดค าถามส าหรับการ
โต้แย้งเพื่อให้นักเรียนสร้างข้อกล่าวอ้าง หลักฐาน และการให้เหตุผล 
4) ขั้นกิจกรรมโต้แย้ง เป็นการด าเนินการโต้แย้งระหว่างกลุ่มทั่ว
ห้องเรียน ถ้ากลุ่มผู้ฟังมีความเห็นที่ขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับข้อ
กล่าวอ้าง หรือหลักฐาน หรือเหตุผล ก็จะแสดงการคัดค้านและให้
เหตุผลของ 5) ขั้นเขียนรายงานผลการส ารวจ เป็นขั้นที่ให้นักเรียน
เขียนรายงานผลการรวบรวมข้อมูลและผลที่เกิดขึ้นจากการโต้แย้ง
เพื่อสรุปความรู้ 6) ขั้นตรวจสอบโดยเพื่อน เป็นขั้นที่ให้นักเรียน

ตรวจสอบและประเมินรายงานของเพื่อนโดยใช้เกณฑ์การตรวจสอบ
และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับส าหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 7) ขั้นปรับปรุง
รายงาน เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้แก้ไขและปรับปรุงรายงานตาม
ค าแนะน า เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและปรับปรุงรายงานใหม่ ซึ่ง
พบว่าเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการตอบค าถามโดยให้นักเรียนสร้าง
ข้อกล่าวอ้าง การรวบรวมหลักฐาน การเช่ือมโยงหลักฐานและข้อ
กล่าวอ้างที่ชัดเจนมาโต้แย้งกันด้วยเหตุและผล และมีการตรวจสอบ
กันเอง การเขียนรายงานในแนวทางเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ 
(Sampson และคณะ, 2009)   
 Osborne และคณะ (2004 อ้างถึงใน Amanda, 2015) กล่าว
ว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แยง้ 
มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเนื่องจากจะช่วยให้นักเรียนเกิด
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์โดยการตรวจสอบข้อสรุป และได้พัฒนาการ
เรียนรู้ที่สะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ เนื่องจากผลของ
การโต้แย้งสะท้อนให้เห็นว่าผู้สร้างเองมีความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่  และ
ช่วยให้ครูทราบแนวคิดที่เข้าใจผิดของผู้เรียน จากแนวคิดทฤษฎ ี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้ง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจน า
รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตนเอง การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และการตรวจสอบ
โดยเพื่อน มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องบรรยากาศและลมฟ้าอากาศ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่
ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนง าเมืองวิทยาคมอ าเภอ
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตประชากร  
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนง าเมือง
วิทยาคม อ าเภอดอกค าใต้จังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2560  จ านวน 2 ห้องเรียน 49 คน  ที่มีการแบ่งห้องโดยคละ
ความสามารถ นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับ
ปานกลาง  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนง าเมือง
วิทยาคม อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 25 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 22

hp-pc3
Stamp



กลุ่ม (cluster sampling) 

3.2 ขอบเขตเนื้อหา 
 ขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ขอบเขตเนื้อหาที่สอนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาในวิชา
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ
และลมฟ้าอากาศ จ านวน 18 ช่ัวโมง 
  

4. วิธีการด าเนินวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

research methodology)  ใ น รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง 
(Experimental research) โดยที่แบบการวิจัยเป็นแบบยังไม่เข้าขั้น
การทดลอง (Pre - experimental design) ในลักษณะแผนงานวิจัย
แบบกลุ่มเดียวท่ีมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group 
pretest-posttest design) 

4.1 วิธีการวิจัย 
1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่

ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้ง ผู้วิจัยได้สร้างตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1 .1) ศึกษาหลักสูตรและตัวช้ีวัดของสาระการเรียนรู้ที่  6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1.2) ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อ โต้ แย้ งต ามวิ ธี ก า รของ Sampson และคณะ  (2009)  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนและผู้วิจัยได้เพิ่มขั้นตอนท่ี 8 ดังนี ้
  1.2.1) ขั้นระบุภาระงานและตั้งค าถามสืบค้นเป็นขั้นตอนที่
มีการสร้างความสนใจ เช่ือมโยงความรู้เดิมกับเรื่องที่จะศึกษาน าไปสู่
การระบุภาระงานและตั้งค าถามสืบค้น 
  1.2.2) ขั้นเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่
นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวม จัดกระท า วิเคราะห์ 
อภิปรายผล สรุปข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
  1.2.3) ขั้นสร้างข้อโต้แย้งเป็นขั้นตอนที่ครูก าหนดค าถาม
ให้นักเรียนสร้างข้อโต้แย้งช่ัวคราว ซึ่งประกอบด้วย 1) ข้อกล่าวอ้าง
คือค าตอบจากค าถามที่ศึกษา 2) หลักฐานคือข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ 
ทีไ่ด้จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) การให้เหตุผล
คือการเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานและข้อกล่าวอ้าง  
  1.2.4) ขั้นกิจกรรมโต้แย้งเป็นการด าเนินการโต้แย้ง
ระหว่างกลุ่ม โดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อโต้แย้งช่ัวคราวซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อกล่าวอ้าง หลักฐาน และเหตุผล ถ้ากลุ่มผู้ฟังมี

ความเห็นที่ขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวอ้าง หรือหลักฐาน 
หรือเหตุผล ก็จะแสดงการคัดค้านและให้เหตุผลของตนเอง 
  1.2.5) ขั้นเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบเป็น
ขั้นตอนที่ให้นักเรียนเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบและผลที่
เกิดขึ้นจากการโต้แย้งเป็นกลุ่ม เพื่อสรุปข้อกล่าวอ้างที่สมเหตุสมผล
มากที่สุดซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตามหลักฐานการโต้แย้ง 
  1.2.6) ขั้นตรวจสอบโดยเพื่อนขั้นตอนที่ ให้นักเรียน
ตรวจสอบและประเมินรายงานของเพื่อน โดยให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับหลักฐานและการให้เหตุผลที่เพ่ือนสรุปไว้ในรายงาน 
  1.2.7) ขั้นปรับปรุงรายงานเป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนน าผล
การประเมินมาท าการแก้ไขและปรับปรุงรายงาน 
  1.2.8) ขั้นขยายความรู้ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยเพิ่มขึ้นมา
เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์
อื่นๆ 
 1.3) วิเคราะห์เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง
บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ ส าหรับท าแผนการจัดการเรียนรู้  
จ านวน 7 แผน 18 ช่ัวโมง ได้แก่ (1) ช้ันบรรยากาศ (2) อุณหภูมิ
อากาศ (3) ความดันอากาศ (4) ความช้ืนอากาศ (5) เมฆและฝน (6) 
ลมและพายุ และ (7) การพยากรณ์อากาศ 
 1.4) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งตามวิธีการของ Sampson และ
คณะ (2009) หน่วยการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศและลมฟ้าอากาศ 
จ านวน 7 แผน 18 ช่ัวโมง 
 1.5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญ 4 ท่านตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา ความ
เหมาะสมของกิจกรรม จนเป็นท่ียอมรับได้ก่อนน าไปใช้จริง 

2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่องบรรยากาศและลมฟ้าอากาศ ผู้วิจัยได้สร้างตามล าดับขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
 2.1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแนวทาง
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เกณฑ์ในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางของของ Klopfer (สถาบันการ
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2537) ได้แก่ ความจ า 
ความเข้าใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ การน าความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ 
 2.2) วิเคราะห์เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และ
สาระส าคัญ เรื่องบรรยากาศและลมฟ้าอากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2.3) สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง
บรรยากาศ และลมฟ้าอากาศ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ โดย
ให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์ และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
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 2.4) เสนอผู้เช่ียวชาญ 4 ท่าน ซึ่งเป็นครูที่มีประสบการณ์ด้าน
การสอน ตรวจสอบพิจารณาว่าค าถามมีความถูกต้องเชิงเนื้อหา มี
ความสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดและความเหมาะสม
ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.5) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง
บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่มีบริบทคล้ายกัน และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าคะแนนท่ีได้มา
วิเคราะห์พบว่าค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.24 - 0.72 ค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25 - 0.88 และหาค่าความเช่ือมั่น 
(KR-20) ได้ค่าเท่ากับ 0.90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีความเชื่อมั่นสูง 

3) ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre test) กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง
บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ 

4) ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้ง เรื่องบรรยากาศ
และลมฟ้าอากาศ จ านวน 7 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 18 ช่ัวโมง 

5) หลังการสอนครบถ้วนเนื้อหา ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน 
(Post test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่องบรรยากาศและลมฟ้าอากาศกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้
ข้อสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องบรรยากาศและลมฟ้าอากาศ Paired-Samples 
T Test โดยพิจารณาตามระดับพฤติกรรมและโดยภาพรวม 

 
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ
และลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลัง
เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
จ านวน 50 ข้อ ได้ผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติค่าทดสอบที (t) ของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ ก่อนและหลังเรียน จ าแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คะแนน

เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน  
t X̅ ร้อยละ S.D. X̅ ร้อยละ S.D. 

1) ความรู้ความจ า 
2) ความเข้าใจ 
3) กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
4) การน าความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ไปใช้ 

11 
23 
 
8 
 
8 

3.16 
7.16 
 
2.76 
 
2.00 

28.73 
31.13 

 
34.50 

 
25.00 

1.72 
1.82 

 
1.62 

 
1.12 

6.84 
14.80 

 
5.12 

 
5.36 

62.18 
64.35 

 
64.00 

 
67.00 

 

1.60 
3.16 

 
1.36 

 
1.63 

8.180* 
11.149* 

 
5.731* 

 
8.411* 

ภาพรวม 50 15.08 30.16 4.50 32.12 64.24 5.29 12.156* 
 
*   p<0.05

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศและลมฟ้าอากาศที่วัดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อน
เรียน คือ ด้านความรู้ความจ า จากร้อยละ 28.73 เป็นร้อยละ 62.18 
(t = 8.180, p<0.05) ด้านความเข้าใจ จากร้อยละ 31.13 เป็น 
ร้อยละ 64.35 (t = 11.149,  p<0.05 ) ด้านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จากร้อยละ 34.50 เป็นร้อยละ 64.00 (t = 5.731, 

p<0.05) และด้านการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ จากร้อยละ 25.00 เป็นร้อยละ 67.00 (t = 8.411, p<0.05) 
และโดยภาพรวมจากร้อยละ 30.16 เป็นร้อยละ 64.24 (t = 12.156, 
p<0.05) 
  การศึกษาวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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 จากผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาพรวม 
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และเมื่อเทียบคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เมื่อแยกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจ า 
ด้านความเข้าใจ ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านการน า
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนมากกว่าก่อนเรียนทุกด้าน โดยด้านความเข้าใจมากสุด 
รองลงมาคือ ด้านการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้  ด้านความรู้ความจ า และด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้ง ช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ที่ดีขึ้น ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น นักเรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพราะรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้ง เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางปัญญาจึงช่วยเพิ่ม
ศักยภาพทางปัญญา และนักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานของตนเอง 
ท าให้เกิดกระบวนการซึมซับและปรับความรู้ได้มากขึ้น Carin และ 
Sund (1975) และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งในขั้นเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจตรวจสอบซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิม โดยใช้พิจารณา
ข้อมูล หลักฐาน และให้เหตุผลสนับสนุนจนเกิดเป็นค าอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์  รวมทั้ งการเรียนรู้ ร่ วมกันจะท าให้ นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ช่วยเพิ่มความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่
ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
มีการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วยข้อกล่าวอ้าง หลักฐาน 
และการให้เหตุผล ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สอดคล้องกับ 
วรัญญา จ าปามูล (2555) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างข้อโต้แย้งที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 64.67 และมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีสอนทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศที่ 
(Cross และคณะ, 2008) ได้ศึกษากลวิธีการโต้แย้งที่ช่วยในการ

ปรับปรุ งผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของนัก เ รี ยน โดยศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งวัดโดยการประเมิน
ก่อนการเรียนรู้และประเมินหลังเรียนรู้ และกระตุ้นความสนใจใน
การโต้แย้งทางด้านวิทยาศาสตร์ในช้ันเรียน โดยงานวิจัยนี้มีการให้
นักเรียนสร้างข้อกล่าวอ้างของตนเองและวิเคราะห์ข้อกล่าวอ้าง 
พบว่า โครงสร้างแบบการโต้แย้งที่นักเรียนปฏิบัติเป็นกลุ่มแบบ
ร่วมมือมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งท าให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ใหม่ส าหรับนักเรียนเองและท าให้มโนทัศน์ท่ีผิดพลาดถกูก าจดั
ไป 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

7.1.1 น ารูปแบบของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
ข้อกล่าวอ้าง หลักฐาน และเหตุผล ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเนื้อหา
อื่นๆ .ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

7.1.2 ควรออกแบบกิจกรรมขั้นเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ให้เหมาะสมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และน า
ความรู้ไปใช้ได้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อโต้แย้ง

เป็นรูปแบบการสอนที่นักเรียนได้ฝึกสร้างข้อโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
และเขียนรายงานสรุปเนื้อหา อาจน า ไปปรับใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในด้านอื่นๆ เช่นการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์  
 

8. เอกสารอ้างอิง 
[1] วรัญญา จ าปามูล , “ผลการใช้รูปแบบการสอนการสร้างข้อ

โต้แย้งที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น,”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555. 

[2] วิชัย  เสวกงาม, “ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถ
ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21,” วารสารครุศาสตร์., 
ปีท่ี 42, ฉบับท่ี 2, หน้า 207-223, 2557.  

[3] Amanda M. Knight, “Comparing students’ individual 
written and collaborative oral socioscientific 
arguments,” International journal of environmental and 
science education, Vol. 10, No. 5, pp. 623-647, 2015.  

[4] Brandon, M., ea al,  Building on the Learning from 
Serious Case Reviews: a two year analysis of child 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 25

hp-pc3
Stamp



protection database notifications 2007-2009, London: 
Department for Education., 2010. 

[5] Carin, A. A. and Sund, R.E, Teaching Modern Science, 
2nd ed. Columbus, Ohio: Merril Publishing Company, 
1975. 

[6] Cross,D., et al, Argumentation: A strtegy for improving 
achievement and revealing scientific identities, Vol. 
30, No. 6, pp. 837-861, 2008.  

[7] National Research Council, Inquiry and the National 
Science Education Standards : A Guide for Teaching 
and Learning, Edited by Loucks-Horsley, Steve Olson 
and Susan. Washington, D.C.: The National Academy 
Press, 2000. 

[8] Sampson, V., and Clark, D, The impact of 
collaboration on the outcomes of scientific 
argumentation, Science Education, Vol. 93,  pp. 448-
484, 2009. 

[9] Sampson, V. E., J. Grooms and J. P. Walker, Argument-
Driven Inquiry as a way to help students learn how to 
participate in scientific argumentation and craft 
written arguments, an exploratory study, Science 
Education Journal, Vol. 95,  pp. 217-257, 2011.  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 26

hp-pc3
Stamp



 

 
 

 
Problem-Based Learning Management in Social Studies to Develop the 

Creative Thinking Skills of Mathayomsuksa Students 
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Abstract 
 The purpose of this research were 1) to develop a problem-based learning management on social problems in 
Thailand of Mathayomsuksa 5 Students. 2) to compare learning achievement before and after learning about social 
problems in Thailand of Mathayomsuksa 5 Students. 3) to develop Creative thinking skills of mathayomsuksa students 
by using problem-based learning management. The research sample consisted of 35 students in Mathayomsuksa 5/1 
students, Samakkee Vittayathan School, Muang District, Chiang Mai Province. by Cluster random sampling. The research 
instruments were 1) a problem-based learning plan 2) The test of learning achievement on social problems in Thailand. 
and 3) Creative thinking test. Data analysis using the mean, standard deviation and t-test.  
 The research found that 1) Achieving in a well design of a problem-based learning management plan According 
to the concept of the Secretariat of the Council of Education. Ministry of Education can be designed to contain  
learning plans. The developed learning plans can improve student achievement. 2) The students have academic 
achievement. After learning more than before. Statistically significant at the .05 level 3) Students are taught how to use 
problem-based learning. Have creative thinking skills. The average value of 3.4  and a standard deviation of 0.49 was 
good. 
Keywords : Problem Based Learning, Social Studies, Creative Thinking Skills 
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x = 4.33, SD = 0.99) 

Abstract 
This research aims 1) to analyze the history teaching activities in elementary school level 2) to synthesize the model of             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

model for history teaching activities in elementary school. 

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

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

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

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

Keywords: The model for history teaching activities, History subject, Elementary school level. 
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Achievement and Problem Solving Skills Mathematics for greade 4 students  

of Baanborput School 
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Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

achievement was found as high level and highest level of satisfaction  

Keyword : mathematics learning activities, Active Learning on learning achievement, integer system   
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Group 1) 

STAD GSP 60 .05 2) 

0.6101 3) 52.46 

 

: (STAD), GSP,  

 

Abstract 

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

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

hing 

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

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

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

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

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

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

Mathematics achievemen average 52.46 towards 

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

Keywords : Program (GSP), Geometric Transformation 
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Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

significant level .05 and reliability were 0.84.  

Keywords : environmental awareness,  environmental, awareness 
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ศึกษารปูแบบการเรยีนรูข้องนักศึกษาระดบัปริญญาตร ีคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแกน่ 

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

Technology Isan, Khon kaen Campus. 
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Email: umaporn.ka@rmuti.ac.th 

 
บทคดัยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี กลุ่มแผนการเรียนปกติ และกลุ่มแผนการเรียนเทียบโอน คณะครุศา สตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 651 คน   เก็บกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณหาขนาดของ
ตัวแทนรวมทุกช้ันภูมิโดยประมาณค่าเฉลี่ยประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี มีรูปแบบการ
เรียนรู้แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา แบบแข่งขัน และแบบมีส่วนร่วม มีระดับการเรียนรู้ที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว ซึ่งมีความ
แตกต่างในเรื่องของเพศ, แผนการเรียน และสาขาวิชา   โดยรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 6 รูปแบบไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนรู้, แบบอิสระ, แบบหลีกเลี่ยง, แบบพ่ึงพา,แบบให้ความร่วมมือ, แบบแข่งขัน, แบบมีส่วนร่วม 
 

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

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

1. บทน า 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี
ของสังคมไทยในปัจจุบัน ท าให้เริ่มมีใส่ใจ และเห็นความส าคัญใน
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )      
พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลต่อการเรียนการสอนอย่างมาก โดยได้ก าหนด
ความมุ่งหมายและหลักการคือ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งนับเป็นการศึกษาพัฒนาคนในทุกด้าน 
ผู้รับการศึกษาจึงจะเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข [1]  นอกจากนี้
ยังได้ก าหนดแนวทางในจัดการศึกษาไว้คือ “ การจัดการศึกษาต้อง

ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนจัดเนื้อหาสาระและ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ” นับว่าเป็นนโยบายการศึกษาที่
ตระหนักในความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นการศึกษาที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   จึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น  
 การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามต้องการไดน้ัน้ 
สิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ การท าความเข้าใจในลักษณะธรรมชาติ
ของผู้เรียนตลอดจนการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนจะต้องเข้าใจและ
เรียนรู้ว่าผู้เรียนมีพื้นฐานอย่างไร มีความสนใจ มีความต้องการ
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อะไรบ้างรูปแบบการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างไร มีปัญหาในการ
เรียนการสอนอย่างไร เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนให้เกิดความรู้
แก่ผู้เรียนให้มากที่สุด และช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงตนเองให้
เรียนรู้ได้มากที่สุดด้วย  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญนั้น ไม่ใช่แนวทางหรือวิธีการสอน ที่น่าจะเป็นหลักหรือ
เป็นแนวคิดในการสอนมากกว่า การที่น าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้ครู
ต้องแสวงหาแนวทางและวิธีการที่ชัดเจน ผู้เรียนที่มีความตั้งใจใน
การเรียนสูง แต่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ า โดย
องค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาคือ 
การท าความเข้าใจในวิธีหรือรูปแบบการเรียน (Learning Style) ซึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใด ถ้าผู้สอนไม่เข้าใจรูปแบบ
การเรียนของผู้เรียนแล้วการเรียนการสอนนั้น อาจไม่สามารถด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ [2]  และปัจจุบันบทบาทการเรียนรู้
ส่วนใหญ่ จะอยู่ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญและธรรมชาติของนักศึกษาในแต่
ละสภาพแวดล้อมของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีความแตกต่างกัน จึงท า
ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
รูปแบบการเรียนรู้เป็นลักษณะหรือเอกลักษณ์เฉพาะของบุคคล ใน
การรับรู้หรือวิธีการเรียนรู้ ดังนั้นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติสาหรับผู้สอนในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนและได้ทราบถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้เรียนด้วย โดยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของ กราส์ซา และ 
ไรซ์แมน ได้รับการยอมรับว่าสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่พัฒนาสมบูรณ์ที่สุด [3] ซึ่งรูปแบบการ
เรี ยนตามแนวคิดของกราส์ซา และ ไรซ์แมน ( Grasha and 
Reichman)  ประกอบด้วย 6 รูปแบบการเรียนรู้ คือ แบบอิสระ 
(Independent Style) แบบพึง่พา (Dependent Style)           แบบ
หลีกเลี่ยง (Avoidance Style) แบบร่วมมือ (Collaborative Style) 
แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Participant Style) แ ล ะ  แ บ บ แ ข่ ง ขั น 
(Competitive Style) [4] 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อี ส าน  วิ ทยา เขตขอนแก่น เป็ นหน่ วย งานที่ ผลิ ตนั กศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา และตอบสนองจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
ความแตกต่างระหว่างนักศึกษา จึงท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีศักยภาพ 
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่จบออกไปมี
ความรู้ความสามารถ เป็นนักปฏิบัติ    และมีคุณธรรม และสามารถ
น าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้  ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 25 ข้อ 1 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย“จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” จากเหตุผล
ดังกล่าว องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบด้วยกัน คือผู้สอน นักศึกษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและนักศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน
เป็นอย่างดีจึงจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดย
เฉพาะตัวนักศึกษาเองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง เพราะการเรียน
การสอนไม่ว่าในระดับการศึกษาใดก็ตามจะด าเนินไปได้ด้วยดีและมี

ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อครูได้รู้จักและเข้าใจลักษณะธรรมชาติของ
นักศึกษาเป็นอย่างดี ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ถ้าผู้สอนได้
ศึกษา และทราบรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว จะท าให้ผู้สอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่เรียน 
ตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม  
 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 
 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ าแนกตามเพศ กลุ่มแผนการเรียน และ
สาขาวิชาที่ศึกษา 
 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี กลุ่ม
แผนการเรียนปกติ และกลุ่มแผนการเรียนเทียบโอนคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น จ านวนทั้งหมด 1,367 คน (ข้อมูลทะเบียน ณ วันที่ 9 
ตุลาคม 2560) 
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี กลุ่มแผนการ
เรียนปกติ และกลุ่มแผนการเรียนเทียบโอน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร และท าการ
ค านวณหาขนาดของตัวแทนรวมทุกช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) โดยก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อน 0.07 ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 651 คน  
 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่มุ่งศึกษารูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัย
ได้น าเสนอวิธีด าเนินการตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 
4.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย  
 ศึกษาแนวความคิดและสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้  
(Leaning Style) ตามทฤษฎีของ Grasha and Reichmann [4] 
โดยน ามาเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ของ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจ าแนกออกเป็น 6 รูปแบบ คือ แบบ
อิสระ ( Independent Style), แบบพึ่ งพา  (Dependent Style), 
แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance Style), แบบร่วมมือ (Collaborative 
Style), แบบมีส่ วนร่ วม (Participant Style) และแบบแข่ งขัน 
(Competitive Style) 
 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น  2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม เพศ สาขาวิชา และกลุ่มแผนการเรียน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความรู้สึกที่มีต่อ
การเรียนรู้โดยทั่วไป ท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 
6 รูปแบบ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 
(Rating Scales) ของ Likert [5] แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (5, 4, 3, 2, 1 คะแนน) 
 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทาง
สถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
4.3.1 วิ เ ค ร าะห์ข้ อมู ล เ กี่ ย วกับสถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ  
4.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในแต่ละข้อของผู้ตอบแบบสอบถาม 
น าคะแนนหาค่าเฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
ค่าเฉลี่ย ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ ในแต่ละรูปแบบ และโดยรวม 
โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแปลผลคะแนนในแบบสอบถาม
ตามแบบของ จอร์น ดับบลิว เบสท์ (John W.Best) โดยมีเกณฑด์งันี้ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ  
4.3.2 วิเคราะห์การเปรียบเทียบของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ าแนกตามเพศ 
แผนการเรียน และสาขาวิชาที่ศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ใช้
ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (Independent Samples) และเปรียบเทียบ
รายคู่โดย วิธี Leas - Significant Different (LSD) ใช้เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสิ่งทดสอบทีละคู่ 
 
 

5. สรปุผลการวจิยั 
 ผลการวิจัย ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 
5.1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ส่วนมากเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 78.6 ศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต      
(ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ซึ่งมี 2 กลุ่มแผนการเรียน คือกลุ่มแผนการ
เรียนปกติ มี 7 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมากลุ่มแผนเทยีบ
โอนมี 3 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 41 โดยส่วนมากศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (TEN) คิดเป็นร้อยละ 
25.2 รองลงมาคือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TEP) คิดเป็นร้อยละ 
22.1 สาขาวิชาวิศวกรรมการเช่ือม (TIW) คิดเป็นร้อยละ 18.9 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(TEC) คิดเป็นร้อยละ 11 สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (TCE) คิดเป็นร้อยละ 8.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ (TIE) คิดเป็นร้อยละ 8.1 และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(TME) คิดเป็นร้อยละ 6 
 
5.2 ข้อมูลรปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร
ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี กลุ่มแผนการ
เรียนปกติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พบว่าโดยรวมนักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้ทั้ ง 6 รูปแบบคือ 1)แบบอิสระ 
( Independent) 2)แบบหลีกเลี่ยง(Avoidance) 3)แบบร่วมมือ
(Collaborative) 4 ) แบบพึ่ ง พ า ( Dependent) 5 ) แบบแข่ ง ขั น
(Competitive) 6) แบบมีส่วนร่วม(Participant) อยู่ ในระดับที่
ปฏิบัติเป็นครั้งคราว เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชา
วิศวกรรมการเช่ือม (TIW) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
เรียนรู้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว (Mean = 3.41, S.D. = 
0.052) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TEP) พบว่านักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
(Mean = 2.99, S.E. = 0.059) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (TEN)  พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การเรียนรู้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว (Mean = 3.04, S.E. = 
0.061) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (TIE) พบว่านักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้อยู่ ในระดับที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
(Mean = 3.11, S.E. = 0.057) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (TCE)  
พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับที่
ปฏิบัติ เป็นครั้งคราว (Mean = 3.02 , S.E. = 0.058) สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (TEC)   พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว (Mean = 3.04, 
S.E. = 0.060) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TME) พบว่านักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
(Mean = 3.05, S.E. = 0.052) 
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5.3 ศึกษาข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสตูรครศุาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑิต (ค.อ.บ.) หลักสตูร 5 ปี กลุม่
แผนการเรียนเทียบโอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  พบว่าโดยรวม
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 6 รูปแบบคือ 1)
แบบอิสระ (Independent) 2)แบบหลีกเลี่ยง(Avoidance) 3)แบบ
ร่วมมือ(Collaborative) 4)แบบพึ่งพา(Dependent) 5)แบบแข่งขัน
(Competitive) 6) แบบมีส่วนร่วม(Participant) อยู่ ในระดับที่
ปฏิบัติเป็นครั้งคราว เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชา
วิศวกรรมการเช่ือม (TIW) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว (Mean = 3.04, S.D. = 
0.052) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TME)   พบว่านักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
(Mean = 3.19, S.E. = 0.053) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (TEN)   พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การเรียนรู้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว (Mean = 3.40, S.E. = 
0.070) 
 
5.4 การเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี 
คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.
อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยจ าแนกตามเพศ 
แผนการเรียน และสาขาวิชา ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทั้ง 6 รูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้ 
5.4.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยจ าแนกเพศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี โดยรวมพบว่า
รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent) ไม่มีความแตกต่างกัน
ตามนัยส าคัญ (Sig = 0.154 > 0.05) รูปแบบการเรียนรู้แบบ
หลีกเลี่ยง (Avoidance) ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 
0.556 > 0.05) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) ไม่
มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.928 > 0.05) รูปแบบการ
เรียนรู้แบบพึ่งพา(Dependent) ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ 
(Sig = 0.112 > 0.05) รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน(Competitive) 
ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.579 > 0.05) และ
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(Participant) ไม่มีความแตกต่าง
กันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.485 > 0.05)  
5.4.2 พิจารณาผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยจ าแนกตามแผนการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
หลักสูตร 5 ปี  โดยรวมพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ แบบอิสระ 
(Independent) ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.252 
> 0.05) รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไม่มีความ

แตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.301 > 0.05) รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative) ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ 
(Sig = 0.094 > 0.05) รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา(Dependent) 
ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.212 > 0.05) รูปแบบ
การเรียนรู้แบบแข่งขัน(Competitive) ไม่มีความแตกต่างกันตาม
นัยส าคัญ (Sig = 0.479 > 0.05) และรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม(Participant) ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.285 
> 0.05) 
5.4.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยจ าแนกตามสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี 
โดยรวมพบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ ( Independent) ไม่มี
ความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.219 > 0.05) รูปแบบการ
เรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไม่มีความแตกต่างกันตาม
นัยส าคัญ (Sig = 0.129 > 0.05) รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative) ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.515 
> 0.05) รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา (Dependent) ไม่มีความ
แตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.219 > 0.05) รูปแบบการเรียนรู้
แบบแข่งขัน (Competitive) ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ 
(Sig = 0.751 > 0.05) และรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participant) ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญ (Sig = 0.560 > 
0.05) 
 
6. อภปิรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยจากการศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษารูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยรวม
พบว่า นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ ( Independent) 
แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) ร่วมมือ (Collaborative) แบบพึ่งพา 
( Dependent) แ บ บ แ ข่ ง ขั น  ( Competitive) แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม
(Participant) ซึ่งมีความคิดเห็นในระดับที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราวทั้งนี้
อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนมาก ในระดับปริญญาตรีมีการศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตัว   แต่ก็ไม่มีผู้เรียนคนใดที่ใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งอยู่ตลอดเวลา  ส่วนใหญ่จะใช้หลาย ๆ แบบ
คาบเกี่ยวกัน  โดยรูปแบบที่ตนถนัดที่สุดจะถูกน ามาใช้มากกว่า
รูปแบบอื่น  นอกจากนี้ยังไม่มีใครที่สามารถจะจดจ าสิ่งที่ตนได้พบ
เห็น หรือได้ยิน ได้ฟังไว้ในสมองของตนอยู่ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน   
แต่เราทุกคนจะจดจ าได้ดีที่สุดเมื่อได้ลงมือกระท าด้วยตนเองเท่าน้ัน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มัณฑรา  ธรรมบุศ [6] ซึ่งท าให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลในรูปแบบการคิด
และรูปแบบการเรียนรู้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่น ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ความเข้าใจในจุดเด่นของรูปแบบการคิดและรูปแบบการ
เรียนรู้ของตนให้เกิดประโยชน์ ทั้ต่อการเรียนทางวิชาการ การเรียนรู้
ในสภาพการณ์ทั่วไปและการท างานในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนของตนในรูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่เคย
ใช้หรือไม่ค่อยได้ใช้ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นผู้มีรูปแบบการคิด
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และรูปแบบการเรียนรู้หลายรูปแบบ โดยจะท าให้สามารถเลือกน า
ออกมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ ประสาร ศรีพงษ์เพลิด [7]  โดย
รูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนชอบใช้ในการเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะมี
สไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าตนถนัดแบบใดก็มักจะ
ใช้แบบนั้น ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะช้ีว่าผู้เรียนในยุคนี้จะมีสไตล์การ
เรียนรู้แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด แต่ก็ไม่มีผู้เรียนคน
ใดจะใช้สไตล์การเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นไม่ว่า
ผู้เรียนจะมีสไตล์การเรียนรู้แบบใด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ผู้สอนควรใช้
เทคนิควิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ไม่ควรเน้นแบบใดแบบหนึ่ง 
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบอิสระจะเรียนรู้ได้ดีในกิจกรรมการ
เรียนที่มีการค้นคว้าด้วยตนเอง หรือผู้เรียนที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือก็จะเรียนรู้ได้ดีในกิจกรรมการเรียนที่มีส่วนร่วม มีการร่วมมือ
กันท างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องสไตล์การเรียนรู้มีความส าคัญต่อการก าหนดสไตล์การสอนของ
ผู้สอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผนการสอน และสามารถ
เลือกใช้เทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนได้อย่าง
แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามซึ่งสอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ [8] ให้
มุมมองว่า ครูไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องกลับมาดูการศึกษา
โดยรวมของเราได้ปฏิรูปการศึกษาที่เน้นทักษะ เพื่อน าไปสู่การมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพแล้วหรือยัง  เพราะขณะนี้โลกที่พัฒนา
แล้วได้เน้นการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆออกมาที่สอดคล้องกับตลาด
และขายได้ เช่น โทรศัพท์ยี่ห้อไอโฟน  ส่วนโลกกลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนาจะเน้นแต่รูทีนไม่มีดีไซน์อะไรออกมา เราจึงกลายเป็นผู้บรโิภค
ยุคใหม่ เป็นลูกค้าเขาอยู่ร่ าไป ฉะนั้นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรยีนรู้
ของเด็กให้รู้จักการสร้างสรรค์ ร่วมกันวางแผน รู้จักแยกแยะ รู้จัก
ประยุกต์ วิจัยค้นคว้า สร้างผลงาน วางแผนและประมวลผลเป็น  ท า
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลในรูปแบบ
การคิดและรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาเห็น
ถึงความจ าเป็นที่ผู้สอนจะต้องปรับสภาพการเรียนการสอน และ
กลวิธีการสอนให้เข้ากับลักษณะของผู้เรียน 
 
7. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปประยุกตใ์ช้ 
 จากการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงควรเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายของการเรียน โดยผู้สอนควรสร้างความสมดุลในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรยีนทุกคน ด้วยการจัดรูปแบบการเรยีน
การสอนให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อสอดรับกับรูปแบบ
การเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกัน และช่วยให้นักศึกษามีทักษะใน
การใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ตนชอบมากกว่า อีกทั้งจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะการใช้รูปการเรียนที่ตน
ชอบน้อยกว่าให้สูงข้ึนด้วย 

8. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 
8.1 ควรท าการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีอื่น เพื่อ
ศึกษาความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ามกลางการแปลี่ยน
แปลงทุกด้าน โดยเฉพาะมิติด้านสังคมและดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
8.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับ
ปริญาตรีและระดับบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ในคณะ ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
8.3 ควรศึกษาประสิทธิผลของการน ารูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ในคณะ 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไป
ประยุกต์ใช้ 
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บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ คณิตศาสตร์ (STEAM) เข้ามามี
บทบาทในการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถทันโลกอนาคต นอกจากนี้แล้วการบูรณาการการเรียนรู้ STEAM เป็นวิธีหนึ่งในการท าให้การ
เรียนรู้ในเนื้อหามีความเช่ือมโยงและเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวกับผู้เรียนมากขึ้น ดังนั้นจึงจุดเริ่มต้นของบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบรกิาร
วิชาการ คือ การส่งเสริมให้โรงเรียนน าการสอนตามแนวทาง STEAM มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังเช่นในงานวิจัยนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์
การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว STEAM 2) เพื่อศึกษาผลการกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนว STEAM ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมี 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ ข้ันการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ ขั้นการด าเนินการโดยการเริ่มต้นวางแนวทางเพื่อสร้างกิจกรรมการสอนตามแนว STEAM โดย
น างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ จากนั้นจึงด าเนินการจัดกิจกรรม และ ข้ันสุดท้ายคือการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนและสะท้อน
ผลของการจัดท ากิจกรรมทั้งหมด 2) หลังจากจัดกิจกรรมนักเรียนมีระดับความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความสามารถในการใช้
ประโยชน์หลังจากได้เรียนรู้จากแนวทางการศึกษาเรื่อง STEAM ในระดับมากทุกด้านโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
และ 3.61 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีม, โรงเรียนชนบท และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 �̅�secondary school =3.65)  

 
Keywords : STEAM education, Rural school and Rajabhat University  

   

1.  บทน า (Introduction) 
  เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ เป้าหมายการสอนวิทยาศาสตร์ ไม่ได้

มุ่งเน้นเพียงเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้เท่านั้น แต่ยังมี

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ได้ในสังคม เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นทาง

สังคมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมใหม่โดยอาศัย

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่การด ารงชีวิตในแต่ละวัน 

นอกจากนี้แล้วการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นความรู้ความจ าเพียง

อย่างเดียว ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ทั้งใน

แง่มุมของ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการได้มาซึ่งความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ และการท างานแบบประชาคมนักวิทยาศาสตร์ [11] 

 แนวทางหนึ่ งในการจัดการ เรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เ รียนเข้าใจ

วิทยาศาสตร์ อย่ า งที่ วิทยาศาสตร์ เป็น และน า ไปใ ช้ได้ ใน

ชีวิตประจ าวัน คือแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEAM ซึ่ง

เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ คณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ปัญหาในชีวิต

จริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ 

และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่

ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะกระบวนการเพื่อน าไปสู่การสร้าง

นวัตกรรมได้ในอนาคต 

 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ในแต่ละ

ระดับช้ันมีเป้าหมายและแนวทางที่มีความสอดคล้องกัน นั่นคือ

ต้องจัดกิจกรรมที่ เน้นการลงมือปฏิบัติ  ให้ผู้ เ รี ยนเจอกับ

ประสบการณ์จริ ง  และได้ทั กษะกระบวนการทางวิทยา

วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน [1] ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูร

ณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ 

คณิตศาสตร์  จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ ช่วยพัฒนาผู้ เรียนได้    

 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีภารกิจหนึ่งที่ส าคัญ

ในการช่วยเหลือชุมชนและบริการวิชาการ ดังนั้นการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเป็นการบริการวิชาการอย่างหนึ่ง ที่เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ

รอบตัว ซึ่งน าไปสู่ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์จากนั้นนักเรียนยัง

สามารถน าปัญหาที่เจอในชีวิตประจ าวันมาแก้ไขด้วยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง นอกจากนี้แล้วการส่งเสริมการเรียนรู้

ตามแนว STEAM ยังสามารถปลูกฝังกระบวนการวิทยาศาสตร์ใน

ตัวนักเรียน ท าให้เป็นคนมีเหตุผลน าทางในการด าเนินชีวิต เป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทางของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

จังหวัดลพบุรีเขต 2 ในอ าเภอท่าหลวง ชัยบาดาล และล าสนธิ เป็น

อีกพื้นที่ ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และอยู่ห่างไกลเขต

พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยออกไป ผู้วิจัยมีข้อมูลส ารวจเบื้องต้น

ว่าโรงเรียนยังขาดแคลนปัจจัยด้านการเรียนการสอน เช่น ต้องการ

ครูสอนตรงวุฒิ ต้องการสื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่

ทันสมัย จึงส่งผลให้เด็กนักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถประยุกต์ใช้

องค์ความรู้จากการเรียนในการด ารงชีวิตได้  คณะผู้วิจัย จึงได้

มองเห็นความส าคัญในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการแก้ไข

ปัญหาและบริการวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เพื่อที่ต่อไป

จะได้เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ให้แก่

นักเรียนในท้องถิ่น ซึ่งข้อดีของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ในรูปแบบการออกค่ายเป็นแนวทางในการพัฒนา

ความรู้และการส่งเสริมให้กับผู้เรียน น าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์

ได้ในชีวิตประจ าวัน หากเลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสม ทั้งยังเป็น

กิจกรรมที่ช่วยท าให้นักเรียนได้ท างานรวมกันเป็นกลุ่ม มีวินัย 

อดทน และ เสียสละ [8] ดังนั้นแล้วในงานวิจัยนี้ผู้ วิจัยจึงมี
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วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวทาง และผลการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนโดยใช้การกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว STEAM ให้กับ

นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นพ้ืนท่ีให้บริการของมหาวิทยาลัย 

 

2.  วิธีการวิจัย (Methodology) 
2.1  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนโดยใช้

การกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว STEAM 

 2) เพื่อศึกษาผลการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนตามแนว STEAM 

2.2  ขอบเขตของการวิจัย 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาจ านวน 100 คน และนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาจ านวน 100 คน โดยเลือกจากโรงเรียนที่ต้องการ

ความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาใน

การท าวิจัยตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 

2.3  เครื่องมือในการวิจัย 

 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือการวิจัยประเภท Likert scale ประเมิน 5 

ระดับ โดยใช้แนวคิดการประเมินโครงการของ Kirkpatrick ซึง่เป็น

การประเมินโครงการที่เกิดจากการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้

ตนเองประเมินความส าเร็จของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม [5] 

Kirkpatrick ได้น าเสนอแนวทางในการประเมินโครงการ ไว้ 4 

แนวทาง ดังนี้  

 1)  ด้านการตอบสนอง (Reaction) เป็นการประเมินความรู้สึก

ของเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นความรู้สึกที่มีต่อโครงการ เช่น 

เนื้อหาสาระ เอกสาร สถานที่ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาใน

การฝึกอบรม วิทยากรมีความเหมาะสมเพียงใด ได้รับความรู้

ทักษะระดับใด [7, 3, 5] เป็นต้น 

 2)  ด้านการเรียนรู้  (Learning) เป็นการประเมินผลที่เกิด

ขึ้นกับผู้เข้าอบรมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งเป็น

พื้นฐานส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้า

รับการอบรมในโอกาสต่อไป 

 3)   ด้ านพฤติ กรรม  (Behavior) เป็นการประ เมินการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากผ่านการอบรมเกี่ยวกับการน า

ความรู้ไปใช้ในอนาคต  
2.4 การวิเคราะห์ผลการวิจัย  

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ 

(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ในส่วนของแบบสอบถาม

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่า

มัชฌิมเลขคณิต (μ) โดยใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของ Best มี

รายละเอียดดังนี้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  1.00 – 1.49 

หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด, 1.50 – 2.49 หมายถึง อยู่ในระดับ

น้อย, 2.50 – 3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง, 3.50 – 4.49 

หมายถงึ อยู่ในระดับมาก และ 4.50 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับ

มากที่สุด 

2.5 กระบวนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
เริ่มต้นจากการศึกษาการปฏิบัติงานของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งใน
ที่นี้คือ ครูผู้สอนที่ท าหน้าที่สอนในโรงเรียน แล้วศึกษาเอกสาร
งานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนว STEAM 
ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นวางแผนและศึกษาสภาพปฏิบัติและ
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียน ผู้วิจัยใช้รูปแบบการ
เก็บข้อมูล โดยการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละโรงเรียนโดย
การสัมภาษณ์ ในช่วงเดือน มกราคม 2561 จากนั้นจึงน าข้อมูลที่
ได้มาประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ร่วมกัน โดยอ้างอิงจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และงานวิจัยต่างๆ จนได้แนวทางในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการ
สร้างองค์ความรู้ได้จากการปฏิบัติ โดยใช้แนวทางการสอนแบบ
บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
ศิลปะ และ คณิตศาสตร์ 
 ขั้นลงพื้นที่ปฏิบัติ (Act) ขั้นลงพื้นที่ปฏิบัติงานวิจัย ผู้วิจัย
คัดเลือกโรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาอย่าง
ละ 1 โรงเรียน ที่มีปัญหาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
จากนั้นจึงเลือกกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งใน
ด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการที่ผู้เรียนจะได้รับที่สอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่  21 และมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน จากนั้นจึงจัดท าเอกสารประกอบกิจกรรม และ
น าไปใช้ในโรงเรียน โดยใช้ทั้งหมด 4 กิจกรรมในระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย และ 4 กิจกรรมในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้แก่ กิจกรรมเรื่อง ลายนิ้วมือ การท าสบู่กระดาษ โม
บายแสนสวย และ กับดักแมลง  
 ขั้นสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล (Observe) ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
ตั้งแต่ก่อนลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
ค่ายวิชาการ และเมื่อลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมการสอนผู้วิจัยใช้
เครื่องมือ ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตการท ากิจกรรม และแบบ
ประเมินการท ากิจกรรมจากนักเรียน 
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 ขั้นสะท้อนผลการด าเนินงาน (Reflect) เมื่อจัดกิจกรรมและ
เก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการลงพื้นที่มาถอด
บทเรียนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้
การจัดค่ายพัฒนาผู้เรียนตามแนว STEAM จากนั้นจึงสังเคราะห์
ออกมาเป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทและการจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงออกมาเป็นแผนผังได้ดังรูปที่ 1 
 

3.  ผลการวิจัย (Results) 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามจุดประสงค์การวิจัย ดังนี้   
3.1  แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนว STEAM จากการประชุม วางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและลงพื้นที่เพื่อไปจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนว 
STEAM สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนเป้าหมาย 
ประกอบไปด้วยแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 
 3.1.1  การน างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนได้
เลียนแบบกระบวนการท างานคล้ายนักวิทยาศาสตร์ จนสามารถ
ค้นพบความรู้ จะท าให้นักเรียนน าความรู้ไปเผยแพร่และสามารถ
ต่อยอดความรู้น าไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริงในครอบครัวและชุมชน 
 3.1.2  การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ตรงกับ
มาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 ที่มีการบูร
ณาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณเข้ามาเป็น
มาตรฐานหนึ่งของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการให้ผู้เรียนได้ใช้
วิศวกรรมศาสตร์ในฐานะของกระบวนการออกแบบผ่านกิจกรรมที่
ทางผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.1.3  การใช้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามแนว STEAM เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่าง วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ คณิตศาสตร์ร่วมกับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการในศตวรรษที่ 21 เช่น สร้างกิจกรรมผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ท างานร่วมกันในกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นต้น 
 3.1.4  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน า
ผลของการท ากิจกรรมไปใช้ได้จริงในครอบครัวและชุมชน 
3.2  ผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามแนว 
STEAM เมื่อคณะผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกันออกแบบกิจกรรมและ
ลงพื้นที่ไปพัฒนาผู้เรียน ผู้วิจัยศึกษาผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนว STEAM ได้ผลดังนี้  การจัดค่าย ณ 
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการเข้าค่ายจัดกิจกรรมเป็นฐาน

ให้กับนักเรียนจ านวน 100 คน ได้แบบประเมินคืนมา 98 ชุดคิด
เป็นร้อยละ 98 วิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (Plan) ศึกษาสภาพปฏิบัติและปัญหา 
ขั้นลงพื้นที่ปฏิบัติ 
(Act) 

ใช้งานวิจัยแก้ไขร่วมกับ
กระบวนการสอนแบบ STEAM 

ขั้นสังเกต  
(Observe) 

สังเกต ติดตาม และเก็บข้อมลูจาก
ผลการจัดกิจกรรม 

ขั้นสะท้อนผล 
(Reflect) 

สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับบริบทและติดตามผล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่1 แผนภาพแสดงแนวทางการพัฒนาพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว STEAM 

 3.2.1  ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้วิจัยประเมินผู้เรียนการรับรู้
ของผู้เรียนเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีการน าเสนอ
เนื้อหา ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่บูรณาการผ่านรูปแบบ
การสอนแบบ STEAM ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ
ท ากิจกรรม คะแนนเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ 4.18 (จากคะแนน
เต็ม 5) อยู่ในระดับมาก (S.D.=0.87) 
 3.2.2  ด้านความพึงพอใจ นักเรียนมีประเด็นความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของสถานที่ ความ
พร้อมของสื่อ-อุปกรณ์การสอน ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ความรู้

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

งานวิจัยของอาจารย์ร่วมกับการใช้กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนตามแนว STEAM 

ใช้ปัญหาของบริบทในโรงเรียนเปน็ฐาน 

1. การน างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ไปเป็นส่วนหน่ึงใน

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนสามารถแก้ไขปัญหาไดจ้ริง 

2. การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง  

ปี พ.ศ.2560   

3. การใช้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามแนว STEAM  

4. ผู้เรียนน าผลการท ากิจกรรมไปใช้ได้จริงในชุมชน 
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ของวิทยากร ระยะเวลาในการเข้าฐานมีความเหมาะสม การ
อ านวยความสะดวกด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ 3.89 (จากคะแนนเต็ม 
5) อยู่ในระดับมาก (S.D.=0.96) 
 3.2.3 ด้านการน าไปใช้ นักเรียนมีประเด็นความคิดเห็น
เกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ เช่น สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน ได้พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ท ากิจกรรมที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนวิชา
อื่นๆ อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับ
มาก (S.D.=0.90)  
 3.2.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาคือ 
อยากให้ มีกิจกรรมนี้อีกบ่อยๆ , อยากให้อธิบายความหมาย 
STEAM, เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และ อยากให้มีเวลาในการเข้า
ฐานมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินแต่ละด้านออกมาได้
ดังนี ้
 

ประเด็นในการประเมิน 
ของนกัเรยีนระดับชัน้ระถมศึกษา 

 

ผลการประเมิน 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ  4.18 (ระดับมาก) 
2. ด้านความพึงพอใจ  3.89 (ระดับมาก) 
3. ด้านการน าไปใช้ 3.97 (ระดับมาก) 

เฉลี่ย 4.01 (ระดับมาก) 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินของนักเรียนระดับชั้นระถมศึกษา 
 

 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ใน  
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการ
เข้าค่ายให้กับนักเรียนจ านวน 100 คน ได้แบบสอบถามคืนมา 80 
ชุดคิดเป็นร้อยละ 80 วิเคราะห์ผลได้ดังนี้  
 3.3.1  ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้วิจัยประเมินผู้เรียนการรับรู้
ของผู้เรียนเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีการน าเสนอ
เนื้อหา ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่บูรณาการผ่านรูปแบบ
การสอนแบบ STEAM ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ
ท ากิจกรรม คะแนนเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ 3.85 (จากคะแนน
เต็ม 5) (S.D.=0.95) อยู่ในระดับมาก  
 3.3.2  ด้านความพึงพอใจ นักเรียนมีประเด็นความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจเช่น ความเหมาะสมของสถานที่  ความ
พร้อมของสื่อ-อุปกรณ์การสอน ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ความรู้
ของวิทยากร ระยะเวลาในการเข้าฐานมีความเหมาะสม การ
อ านวยความสะดวกด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ 3.64 (จากคะแนนเต็ม 
5) อยู่ในระดับมาก (S.D.=0.89) 

 3.3.3  ด้านการน าไปใช้ นักเรียนมีประเด็นความคิดเห็น
เกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ เช่น สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน ได้พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ท ากิจกรรมที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนวิชา
อื่นๆ อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (จากคะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับ
มาก (S.D.=0.86) 
 3.3.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น คือ ได้รับความรู้ที่ดีมาก อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก 
ชอบมากๆทุกฐาน และ ได้ความสนุกสนาน ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ประเมินแต่ละด้านออกมาได้ดังนี้ 
 

ประเด็นในการประเมิน 
ของนกัเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษา 

 

ผลการประเมิน 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ  3.85 (ระดับมาก) 
2. ด้านความพึงพอใจ  3.64 (ระดับมาก) 
3. ด้านการน าไปใช้ 3.65 (ระดับมาก) 

เฉลี่ย 3.61 (ระดับมาก) 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 

5. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)  
 ในงานวิจัยนี้ใช้กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนว STEAM ตามกระบวนการแบบ PAOR ร่วมกับการใช้องค์
ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์เข้าไปพัฒนาผู้เรียน ซึ่งแนวทาง
การแก้ไขปัญหานี้สอดคล้องกับงานแนวทางการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนของ สุวิมล ว่องวาณิช [9] ที่ประกอบไปด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน (plan) ขั้นปฏิบัติตามแผน (act) ขั้น
สังเกตผล (observe) และขั้นสะท้อนผล (Reflection) นอกจากนี้
แล้ว กิจกรรมที่สร้างขึ้นมายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ 
เหล็กดี และคณะ [10] ที่ใช้กระบวนการ PAOR ในการพัฒนา
กิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผลการวิจัยอีกประการหนึ่ง พบว่า 
ทั้งนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนมาก
แล้วทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการประเมินคะแนนด้าน
ความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 และ ระดับ 3.85 (จาก
คะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับมากตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า กิจกรรม
ค่ายวิทยาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนว STEAM ช่วยท า
ให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมร่วมกับศิลปะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
[2], [4] และ [6] ที่ค้นพบว่าการจัดการ เรี ยนการสอนตาม
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และบูรณาการเข้ากับการสอน
วิทยาศาสตร์ เช่น การใช้กิจกรรมค่ายท าให้นักเรียนมีสมรรถนะ
ด้านการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการ
เรียนเพิ่มมากข้ึน  
 

6. บทสรุป (Conclusion)  
 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบริการวิชาการ เป็น

เป้าหมายที่ส าคัญ การบริการวิชาการที่จะท าให้เกิดประโยชน์ที่

แท้จริงควรเริ่มต้นจากปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่ง

ในงานวิจัยนีผู้้วิจัยต้องการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนโดยใช้การกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว STEAM ผลการวิจัย

ที่ได้คือ ผู้วิจัยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาโดย เริ่มต้นจากการขั้น

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

และ ขั้นสะท้อนผล (Reflect) ซึ่งในบริบทของผู้วิจัยและคณะ มี

ความเชี่ยวชาญด้านการสอน และด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหลังจาก

น าปัญหาของโรงเรียนมาวิเคราะห์ร่วมกัน จึงได้ค้นพบแนวทาง

พัฒนาปัญหาของโรง เ รี ยนที่ ส อดคล้องกั บงานวิ จั ยด้ าน

วิทยาศาสตร์และการสอน โดยกิจกรรมที่สร้างขึ้นนั้น ค านึงถึง

ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางปี 2560 และจุดประสงค์

การวิจัยอีกข้ อคื อ  เพื่ อศึ กษาผลการกิ จกรรมการเรี ยนรู้

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้ เรียนตามแนว STEAM ผลที่ได้คือ 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความสามารถใน

การใช้ประโยชน์หลังจากได้เรียนรู้มากในทุกด้าน 

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใกล้เคียงกัน สามารถน า

แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้โดยใช้กระบวนการ

เช่นเดียวกันนี้ไปใช้ได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน

เรียนและหลังเรียน ท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ด าเนินการวิจัยโดย ใช้แบบแผนการ

วิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยนา กลุ่ม

คุณภาพการศึกษาเชียงกลม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 

ห้องเรียนรวม 12 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา เสริมด้วยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติของวัสดุ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และแบบวัดความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ การวิเคราะห์

ข้อมูลการศึกษาใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  การทดสอบเปรียบเทียบมโนมตสิมบัติของวัสด ุก่อนเรียนและหลังเรียนโดย

ใช้ t-test for Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร์มีความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน  เท่ากับ  13.42 และ 33.75 คะแนน ตามล าดับ  ซึ่งคิด

เป็นร้อยละ 26.31  และ  66.18 ตามล าดับ  โดยที่คะแนนเฉลี่ยของความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) หลังเรียน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติสมบัติของ

วัสดุ จากไม่สอดคล้อง  ไปเป็นสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์มากกขึ้น  

 
ค าส าคัญ : การเรียนรูรู้ปแบบซิปปา,ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์, ความเข้าใจมโนมตสิมบัติของวัสด ุ
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Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

changed to consistent with the scientific concept.   
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1. บทน า

การจัดการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปา มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง 
โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองจากความร่วมมือจากกลุม่ และ
ยั ง ช่ วยพัฒนาทั กษะกระบวนการคิ ด  กระบวนการกลุ่ ม 
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ ทิศนา แขมมณี [1] นอกจากนั้นยังช่วย พัฒนาทักษะและ
กระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนสามารถน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA ไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้น การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ จากการน าการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามาใช้ใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น อัญชลี สุเทวี [2] ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ขึ้นได้เรื่อย ๆ วิไล รัตนพลที [3] 

การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนที่เหมาะสมต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็น
นวัตกรรมชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อารมณ์ เบสูง
เนิน [4] นอกจากนี้ชุดกิจกรรมยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครู
ด าเนินการ สอนเป็นไปตามล าดับขั้นตอนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้

ในระยะเวลาสั้น ท าให้การเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น  
บุญเกื้อ ควรหาเวช [5]  ซึ่งจากงานวิจัยได้มีผู้น าชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์มาใช้ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แล้วพบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ เมื่อน าไปทดลองสอนพบว่า นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สดุี คมประพันธ์ [6] 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ
เปรียบเทียบมโนมติสมบัติของวัสดุ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการ เรียนรู้
แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบซิป
ปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบซิป
ปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.1 ประชากร 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มคุณภาพ
การศึกษาเชียงกลม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย ส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี 13 
โรงเรียน 
2.2 ตัวแปรในการวิจัย 

1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 
2.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง สมบัติของวัสดุ  
2.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

 ใช้ระยะเวลา 18 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง ทั้งหมด 6 
สัปดาห์ โดยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 
3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามรูปแบบการทดลอง
กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest- 
Posttest Design)  
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เรื่องสมบัติของวัสดุ  

2) แบบวัดความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 
3.2 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย 

1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรสถานศึกษา คู่มือครู หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สมบัติของวัสดุ เพื่อใช้ในการก าหนด
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3) วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องสมบัติของวัสดุ 

เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบซิปปาเสริม

ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 แผนๆละ 3 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง  

5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ปรึกษา   
6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  เพื่ อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ของ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  และน าคะแนนการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ยโดยให้

ความหมายของค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ 5,4,3,2 และ 1หมายถึง 
เหมาะสมมากที่สุด,เหมาะสมมาก,เหมาะสมปานกลาง,เหมาะสม
น้อยและเหมาะสมน้อยท่ีสุด ตามล าดับ  

ทั้งนี้วิเคราะห์ระดับคุณภาพจากแบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.97-5.00   

7) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ
แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไข 

8) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ ไปใช้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 แบบวัดมโนมติสมบัติของวัสดุ  

1) ศึกษาเอกสาร หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สมบัติของวัสดุ เพื่อใช้ในการก าหนด
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลความ
เข้าใจมโนมติ 

3) จัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ประเด็นความคลาดเคลื่อน
และไม่คลาดเคลื่อนเพื่อเป็นกรอบในการสร้างแบบวัดความเข้าใจ
มโนมติสมบัติของวัสดุ 

4) สร้างแบบวัดความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุเป็นแบบวัด 
2 ระดับ โดยระดับที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และระดับที่ 2 
เป็นการให้เหตุผลสนับสนุนใน ค าตอบท่ี 1 ท้ังหมด จ านวน 17 ข้อ 

5) น าแบบวัดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้
ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข 

6) น าแบบวัดความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญชุด
เดียวกันกับประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา
ตรวจสอบให้คะแนน แล้วน าคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
มาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์
การเรียนรู้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 1.00 

7) น าแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดสอบกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่องสมบัติของ
วัสดุมาก่อน จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่น (rtt) โดยใช้เทคนิค 50% แล้วเป็น
กลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน 

8) น าแบบวัดที่ได้จากการทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
การให้คะแนนของ Costu, Ayas & Niaz (2011) โดยใช้ผู้ตรวจให้
คะแนน 2 คน จากนั้นน าคะแนนมโนมติไปหาความยากง่าย (p) 
โดยพิจารณาค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจ
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จ าแนก (r) พิจารณาตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความเช่ือมั่น (rtt) 
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีการค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) [7] โดยพิจารณา
ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป  

จากการน าแบบทดสอบวัดความเข้าใจมโนมติไปที่ผ่านการ
ตรวจจากผู้เช่ียวชาญไปหาความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.47 - 0.80 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) พิจารณาตั้งแต่ 0.33 และค่าความเช่ือมั่น (rtt) 
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีการค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach (Cronbach’s Alpha  Coefficient) [8] โดยพิจารณา
ตั้งแต่ 0.76 ขึ้นไป 

9) น าแบบวัดความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุที่แก้ไขและ
ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ก่อนเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียนด้วย
แบบวัดความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ แล้วน าแบบวัดที่นักเรียน
ทดสอบมาตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนก่อนเรียน 

2) ระหว่างเรียน ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตวัอย่างโดย
ใช้แผนการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สมบัติของวัสดุ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  

3) หลังเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบวัดความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ ซึ่งเป็นแบบวัดชุด
เดียวกับก่อนเรียน หลังจากนั้นน าแบบวัดที่นักเรียนทดสอบมา
ตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนหลังเรียน 

4) หลังการทดลอง น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของแบบวัดความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ ไปวิเคราะห์และ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) เปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยน าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมา
ทดสอบโดยใช้การทดสอบ t-test for Dependent Samples 

2) น าคะแนนความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนเป็นรายข้อมาพิจารณาความถี่ของความ
เข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุในระดับต่างๆคือ NU, SM, PU และ 
SU จากนั้นวิเคราะห์การเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ
ก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยการแจกแจงเป็นตารางไขว้ (Crosstab) 
ทดสอบการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติ 2 ระดับคือ ระดับที่
สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ (PU และ SU) และไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (NU และ SM) ด้วยการทดสอบของ
แบบแมคนีมาร์  

 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้แบบ
ซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้น าคะแนนของนักเรียนจ านวน 12 คนจากแบบวัด
ความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ จ านวน 17 ข้อ คะแนนเต็ม 51

คะแนน หาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และร้อยละ
(%) ดังแสดงในตารางที่ 1 

จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนความเข้าใจ
มโนมติเฉลี่ยเท่ากับ 13.42 คิดเป็นร้อยละ 26.31 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับ 33.75 คิดเป็นร้อยละ 66.18 เมื่อน ามา
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยการท าสอบ t-test for Dependent Samples สรุปได้ว่า 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
4.2 ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ ที่สอดคล้อง
และไม่สอดคล้องของกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้แบบซิปปา 
เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติดังตารางที่ 2 
จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนเรียน นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติ

สมบัติของวัสดุ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
76.96 และสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
23.04 แต่เมื่อหลังเรียน นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติสมบัติของ
วัสดุ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 25.49 
และสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ คิด เป็นร้อยละ 74.51 
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติสอดคล้องกับแนวคิด
วิทยาศาสตร์มากกว่าการเปลี่ยนแปลงจากสอดคล้องกับแนวคิด
วิทยาศาสตร์ ไปเป็นไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
4.3 สรุปผลการวิจัย 

1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 33.75 คิดเป็นร้อยละ 66.18 สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.42 คิดเป็นร้อยละ 26.31 

2) หลังเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนรู้แบบซิปปา
เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
มโนมติสมบัติของวัสดุ จากไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ไป
เป็นสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตรม์ากกว่าการเปลีย่นแปลงจาก
สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ไปเป็นไม่สอดคล้องกับแนวคิด
วิทยาศาสตร์ 
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5. อภิปรายผล 
ผลการศึกษาผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบซิปปาเสริม
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่เรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจ
มโนมติสมบัติของวัสดุ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 33.75 คิดเป็น
ร้อยละ 66.18 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.42 คิดเป็น
ร้อยละ 26.31 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทั้ งนี้อาจ
เนื่องมาจากการเรียนรู้แบบซิปปาเสรมิด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม มีการทบทวนความรู้เดิมซึ่งครูใช้ค าถามปลายเปิด โดย
ไม่เฉลยค าตอบนักเรียนแต่ละ กลุ่มช่วยกันคิด และเขียนระบุสิ่งที่
ครูถาม เป็นการกระตุ้นความสนใจ ความสงสัยใคร่รู้ให้นักเรียนได้
คิด หาค าตอบ เพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่โดยให้นักเรียนได้
ปฏิบัติ จริ ง เกิดการ เรียนรู้ จากการกระท า ผู้ เ รียนจะมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มโดยการโต้ตอบ การปรับ
ความคิด การให้ข้อมูลซึ่ง กันและกันภายในกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง โดยการให้ 
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม เพื่อ
น าความรู้นั้นมาสรุปผลและจัด ระเบียบความรู้ช่วยให้ผู้เรียนจดจ า
สิ่งทีเ่รียนรู้ได้ง่ายขึ้นนักเรียนแต ่ละกลุ่มช่วยกันเขียนสรุปข้อมูลการ
เรียนรู้ และแสดงผลงานการเรียนรู้โดยผู้เรียนน าผลงานการสรุป 
ข้อมูลความรู้แสดงหน้าช้ันเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผล

งานแสดงความรู้ของตนให้กับผู้อื่น ได้รับรู้ เป็นการตอกย้ าหรือ
ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองโดยครูผู้สอนและเพื่อนให้
ข้อสังเกต ให้ ข้อมูลป้อนกลับ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมโนมติ
สมบัติของวัสดุ เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน า ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

การเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผู้เรียน
ได้ทบทวนความรู้เดิม แสวงหาความรู้ใหม่ โดยครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ในขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาความรู้
ใหม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเสริมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการกระท า การได้ลงมือกระท าจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้สร้าง ความหมายในสิ่งที่ตนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดความ
ขัดแย้งทางความคิดในขั้นที่ 3 เพื่อท าความเข้าใจ ข้อมูล/ความรู้
ใหม่  และเ ช่ือมโยงความรู้ ใหม่กับความรู้ เดิม โดยยึดทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญา ของเพียเจต์ (Piaget) ในเรื่องการปรับตัว
แบบปรับขยายโครงสร้างปฏิบัตกิารคิดที่กล่าวไว้ว่า พัฒนาการ ทาง
เชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรื
อดูดซึม และกระบวนการปรับ โครงสร้างทางปัญญา พัฒนาการ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับ และซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณใ์หม่เข้าไป 
สัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ เดิม หากไม่
สามารถสัมพันธ์กันได้ จะเกิดภาวะไม่ สมดุลขึ้น บุคคลจะพยายาม
ปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุล โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้าง
ทางปัญญา จากนั้นผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งกัน
และกันภายในกลุ่มของตนเอง และให้กลุ่มช่วยกันตรวจสอบความรู้
ค ว าม เ ข้ า ใ จ ร ะ หว่ า ง กั น ใ นขั้ นที่  4  มี ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ค

วามรู้เพื่อง่ายต่อการจดจ า เช่น การเขียนสรุปในลักษณะของ
แผนผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่งอยู่ในขั้นที่ 5 จากนั้น
น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน เช่น การสรุปสิ่งที่ศึกษามา ให้เพื่อน
แต่ละคนฟังพร้อมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้ ระหว่างครูผู้สอน
และสมาชิกแต่ละกลุ่มที่น าเสนอในขั้นต่อมา และขั้นที่  7 ขั้น
สุดท้ายให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อเพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา
และความจ าในเรื่องนั้นๆ สอดคล้องตามแนวทฤษฎีประสบการณ์
ของ จอห์น ดิวอี้ การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว
ผู้เรียน โดยผู้เรียนเป็น ผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่
ตนพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมมาก่อนโดยพยายามท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่พบมาสร้างเป็น
โครงสร้างทางปัญญา และปรับ โครงสร้างทางปัญญาของตนเองใน
การรับสิ่ งแวดล้อมหรื อความรู้ ใ หม่ โดยการ เ ช่ือม โยงกั บ
ประสบการณ์ เดิม เพื่อให้โครงสร้างทางปัญญาของแต่ละบุคคลเข้า
สู่สภาพสมดุล หรือเกิดการเรียนรู้นั่นเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความ
เข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ สอดคล้องกับแนวคิดทาง วิทยาศาสตร์ 

และน ามโนมติที่เกิดจากการเรียนรู้นั้นมาอธิบายให้เหตุผลในการ
ตอบแบบวัดความเข้าใจ มโนมติ สมบัติของวัสดุ จนได้คะแนนหลัง
เรียนเฉลี่ยสูงขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของ วรางคณา ผิวหูม [8] 
ได้ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาพบว่า
หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย เฉลี่ยสูงขึ้น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รชาดา บัวไพร [9] ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการ
เรียน การสอนแบบโมเดลซิปปา พบว่าหลังเรียนคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคะแนนเจต คติทางวิทยาศาสตร์
โดยเฉลี่ยสูงขึ้น  
 จากการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติโดย
ภาพรวมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงความ
เข้าใจมโนมติจากไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ไปเป็น
สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ มากกว่าเปลี่ยนจากมีความเข้าใจ
มโนมติที่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ไปเป็นไม่สอดคล้องกับ
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แนวคิดวิทยาศาสตร์โดยใช้กลุ่ม NU กับ SM อยู่ในกลุ่มมโนมติที่ไม่
สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ และ PU กับ SU อยู่ในกลุ่มมโน
มติที่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ยกเว้นข้อ 10 ที่ยังมีความ
เข้าใจมโนมติที่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ไปเป็นไม่
สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนส่วน
หนึ่ง ยังมีความเข้าใจมโนมติคลาดเคลื่อนอยู่ 
 
6. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

ครูควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองให้พร้อมทุกครั้ง

เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขณะสอน 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติสมบัติของวัสดุ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
รูปแบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 
 
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมตสิมบตัิของวัสดุที่

สอดคล้องและไม่สอดคล้องของกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

มโนมต ิ
คะแนน
เต็ม 

การเปรียบเทียบมโนมติ 
 S.D. t p 

ก่อนเรียน 51 13.42 6.84 
27.035 .00 

หลังเรียน 51 33.75 5.99 

แบบวัดมโนมต ิ ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

รวม χ2 Sig. มโนมติท่ี
สอดคล้อง 

มโนมติท่ีไม่
สอดคล้
อง 

รวม 
มโนมติท่ีสอดคล้อง 40(19.61) 7(3.43) 47(23.04) 

92.7 0.00 มโนมติท่ีไม่สอดคล้อง 112(54.9) 45(22.06) 157(76.96) 
รวม 152(74.51) 52(25.49) 204(100.0) 
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การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
บนเทคโนโลยีคลาวด์ดว้ยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดเูคชั่น 

The Study of Collaborative Learning Model Based on  
Cloud Technology Using Google Apps for Education 

วิเชษฐ์  นันทะศรี1 และ  สรเดช  ครุฑจ้อน2 
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2ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental  Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน   
บนเทคโนโลยีคลาวด์ ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 สาขาวิชา      
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 3 ประเภท คือ 1) แผนการสอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนเทคโนโลยีคลาวด์ ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.85 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ : การเรียนรู้ร่วมกัน, เทคโนโลยีคลาวด์, กูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคชั่น 

 
Abstract 

The purposes of this Quasi-Experimental Research were 1) to develop a Collaborative Learning Based on Cloud 
Technology using Google Apps for Education 2) to compare the learning achievement before and after learning with the 
developed learning model, and 3)  to find students’satisfaction with the developed collaborative learning model.      
The 38  research samples were the students whose major subject is Computer Education at faculty of Education,      
Loei Rajabhat University. The research instruments consisted of 1)  Collaborative lessons plans on Cloud Technology 
Google Apps for Education 2)  learning achievement test with the reliability coefficient =0.85, and 3)  a questionnaire 
inquiring the students’ satisfaction with the developed collaborative learning model. The collected data were analyzed 
to obtain mean, standard deviation, and t-test. The research findings were showed that after learning with the 
developed collaborative learning model, the students gained higher scores than before learning with the statistical 
significance at .05 level. Besides, it was clearly found that the students were satisfied with the collaborative learning 
model based on Cloud Technology using Google Apps for Education at a high level. 
Keywords : Collaborative Learning, Cloud Computing, Google Apps for Education 
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1. บทน า 
 รายวิชา 1163701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม    
การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาเป็นการเรียนในช้ันเรียนปกติ   
โดยใช้วิธีการบรรยาย ยึดเนื้อหาจากหนังสือและต าราเป็นหลัก     
ให้ผู้ เรียนจดบันทึกแล้วน าไปใช้ในการสอบวัดประเมินผลและ      
เก็บเป็นคะแนนความรู้ วิธีการสอนแบบนี้ยึดครูเป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้ (Teacher Centered) ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนรู้สู่ยุค
ของศตวรรษที่ 21 จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้ จาก  Passive Learning มาเป็ น  Active Learning ที่ ยึ ด
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  (Student Centered) [1]    
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดที่ 4 
มาตราที่ 22 ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องเลือกใช้
รูปแบบการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่ เหมาะสม
หลากหลายประกอบกัน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) คือการเรียนรู้เป็น
กลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ    
3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม โดยมีองค์ประกอบ
ที่ ส าคัญ  5 ประการคือ 1) การพึ่ งพาและเกื้อกูลกัน 2) การ
ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของ
สมาชิกแต่ละคน 4) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มย่อย และ 5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม
[2] การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ที่บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเรียนการสอน     
ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยี
คลาวด์ (Cloud Learning Management System) มีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีความสนใจเป็นอย่างมาก
เพราะมีความเช่ือมั่นว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ระบบการจัดการเรียนรู้บน
เทคโนโลยีคลาวด์ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน ถือเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาทีจ่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมกัน ท าให้
เกิดการท างานร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยี 
ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ
รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ ติดต่อสื่อสาร ก าหนดเวลา
เรียนและตารางนัดหมาย ท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้ม
เอกสารเดียวกัน อีกทัง้ครูยังสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

ช้ันเรียนได้อีกด้วย [3] กูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน นั้นสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย 
ดังเช่น อพัชชา ช้างขวัญยืน และคณะ [4] ศึกษาการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานผ่าน 
กูเกิลคลาสรูม ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วรปภา อารีราษฎร์ และคณะ [5]   
ได้น า กูเกิลแอพพลิเคช่ันมาพัฒนาชุดฝึกอบรมการส่งเสริมครูในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากและผู้เรียนมีความพึงพอใจ และยอมรับการน ากูเกิล
แอพพลิเคชั่น ไปใช้ในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
  จากความเป็นมาและรูปแบบความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นประเด็น
ที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบน
เทคโนโลยีคลาวด์ ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน ของนักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเลย ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม       
เพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการท างานร่วมกัน   
และการใช้ เทคโนโลยี ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันบนเทคโนโลยีคลาวด์ 
ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคชั่น  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้น 
 2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาที่มตี่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันท่ีพัฒนาขึ้น 
 

3. ขอบเขตการวิจัย  
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 248 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ส าข า วิ ช าค อ ม พิ ว เต อ ร์ ศึ ก ษ าที่ ล งท ะ เบี ย น ใน ร าย วิ ช า              
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 พบว่ามีนักศึกษาช้ันปีที่  3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ดังกล่าว จ านวน 38 คน จึงใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 3.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เรื่องหน่วยความจ า เรื่องอินพุต
เอาต์พุต และเรื่องระบบตัวเลข ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และ
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สถาปัตยกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา 
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 วิธีการด าเนินการวิจัย การด าเนินการวิจัยมีขั้นตอนการ
ออกแบบตามขั้นตอนของ ณมน จีรังสุวรรณ [6] ดังนี ้
 4.1.1 การวิเคราะห์ ได้แก่ 
 1) การวิเคราะห์ผู้ เรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนวัยนี้ควรเน้นให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 2) การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามินบลูม โดยจ าแนกจุดมุ่ งหมาย        
การเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย 
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม 
 3) การวิ เคราะห์ เนื้ อหาและกิจกรรม โดยอาศัย
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนในขั้นตอนที่ผ่านมาเป็น
แนวทางในการรวบรวมเนื้อหา และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการมากท่ีสุด 
 4) การวิเคราะห์เทคโนโลยีที่ใช้ในในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้เทคโนโลยี คือ กูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน 
และคาฮูท เป็นต้น 
 4.1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
 1) การทดสอบก่อนเรียนผ่านทางกูเกิลฟอร์ม  
  1.1 ผู้สอน สร้างแบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ 
เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะได้รู้ว่าผู้เรียนมีความ
พร้อมเพียงใด และที่ส าคัญผู้สอนจะรู้ว่าจะต้องเริ่มสอนจากที่ใดและ
สอนอย่างไร 
  1.2 ผู้ เรียน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เป็น
รายบุคคล ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนรู้ว่าจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง  
 2) การสอน (Face-to-Face) 
  2.1 ผู้สอนด าเนินการสอนเนื้อหา โดยใช้วิธีการ
บรรยายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  
  2.2 ผู้เรียน ซักถามข้อสงสัยตามหัวข้อที่เรียน 
 3) การแบ่งกลุ่มผู้เรียนผ่านทางกูเกิลกรุ๊ปส์ 
  3.1 ผู้สอน สร้างกลุ่ม 8 กลุ่ม (A ถึง H) ดังแสดง
ในรูปท่ี 1 หลังจากนั้นก าหนดหัวหน้ากลุ่มให้กับผู้เรียนโดยใช้เทคนิค
แบบเลือกหัวหน้ากลุ่มก่อน (Group Leader Choice) จากคะแนน
การทดสอบก่อนเรียน  
  3.2 ผู้เรียน ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มต้องเลือกสมาชิก
เข้ากลุ่มตนเอง กลุ่มละ 4-5 คน ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที1่ การจัดกลุ่มผู้เรียนผ่านทางกูเกิลกรุ๊ปส์ 
  
 4) การทบทวนความรู้เป็นกลุ่ม 
  4.1 ผู้สอน น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบไฟล์วีดีโอ 
ไฟล์เอกสาร และใบงานที่มีค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาร่วมกันผ่านทางกูเกิลคลาสรูม ดังแสดง
ในรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที2่ การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านทางกูเกิลคลาสรูม 
 
  4.2 ผู้เรียน ทบทวนความรู้ร่วมกันจากไฟล์วีดีโอ 
และไฟล์เอกสาร ผ่านทางกูเกิลคลาสรูม และร่วมกันท า ใบงาน     
ผ่านทางกูเกิลเอกสาร ดังแสดงในรูปที่ 3 อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านทางกูเกิลกรุ๊ปส์ เพื่อเตรียมตัวส าหรับการ
ทดสอบด้วยเกมออนไลน์คาฮูท 
 

 

 
รูปที3่ การท าใบงานร่วมกันผ่านทางกูเกิลเอกสาร 
 
 5) การใช้เกมออนไลน์คาฮูท (Kahoot) 
  5.1 ผู้สอน ตั้งค าถามตามวัตถุประสงค์ในหัวข้อ
ที่เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน ดังแสดงในรูปที่ 4 
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  5.2 ผู้เรียน แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบค าถามเพื่อ
แข่งขันกันระหว่างกลุ่ม  
 

 

 
รูปที4่ การใช้เกมออนไลน์คาฮูททดสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
 
 6) การยกย่องชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดในการ
แข่งขันด้วยเกมออนไลน์คาฮูท  
 7) ผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
 8) การทดสอบหลังเรียนผ่านทางกูเกิลฟอร์มเป็น
รายบุคคล ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
รูปที่5 การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และการประเมินความ    
พึงพอใจผ่านทางกูเกิลฟอร์ม 
 
  8.1 ผู้สอน วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน โดยใช้
แบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ ซึ่ งจะท าให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึง
พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน และยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันท่ีพัฒนาขึ้นอีกด้วย 
  8.2 ผู้เรียน ท าแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งจะท า
ให้ผู้เรียนรู้ว่าตนเองมีพัฒนาการอย่างไร และสามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงตนเองได้  
 9) การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้นส าหรับผู้เรียนผ่านทางกูเกิลฟอร์ม     
ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 4.1.3 การประเมินผล  
 ประเมินจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกันที่พัฒนาขึ้นว่ามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนหรือไม่  และหาความ   
พึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกัน           
ที่พัฒนาขึ้น 
 4.2 ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi–Experimental Research) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 4.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
 1) แผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบน
เทคโนโลยีคลาวด์ ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคชั่น 
 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนเทคโนโลยีคลาวด์ ด้วยกูเกิลแอพฟอร์
เอ็ดดูเคชั่น 
 3) แบบหาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันบนเทคโนโลยีคลาวด์ ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคชั่น 
 4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล  คื อ  ค่ า เฉ ลี่ ย           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test 
   

5. ผลการวิจัย  
 5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนเทคโนโลยีคลาวด์ ด้วยกูเกิลแอพฟอร์
เอ็ดดูเคชั่น 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน คะแนนเต็ม ( x ) S.D. t  p  

ก่อน
เรียน 

30 7.00 2.427 
21.608 .000 

หลัง
เรียน 

30 23.37 3.996 

*p<.05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้นสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 94

hp-pc3
Stamp



 5.2 การหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ร่วมกันบนเทคโนโลยีคลาวด์  ด้วยกู เกิลแอพฟอร์         
เอ็ดดูเคชั่น 
 
ตารางที่ 2  ผลการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนเทคโนโลยีคลาวด์ ด้วยกูเกิลแอพฟอร์
เอ็ดดูเคชั่น 
 
 

ด้านการประเมินผล ( x ) S.D. การแปลผล 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.40 1.008 มาก 
ด้านเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

4.35 1.027 มาก 

ด้านประเมินผล 4.28 .933 มาก 
ด้านผู้สอน 4.53 .905 มากที่สุด 
ป ระ โย ช น์ ที่ ได้ จ า ก ก า ร
จัดการเรียนรู้ 

4.50 .934 มากที่สุด 

รวม 4.41 .961 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 การหาผลความพึงพอใจ ประกอบด้วย 5 ด้าน 
คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน ด้านประเมินผล ด้านผู้สอน และประโยชน์ที่ได้จากการจัดการ
เรียนรู้ พบว่าความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบน
เทคโนโลยีคลาวด์ ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ันภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส าหรับการพิจารณาเป็นราย
ข้อ ปรากฎว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.28 – 4.53 ซึ่งสามารถ
แสดงค่าคะแนนสูงสุดและต่ าสุดได้ดังนี้ 

 คะแนนสูงสุด คือ ด้านผู้สอน x  = 4.53 

 คะแนนต่ าสุด คือ ด้านประเมินผล x  = 4.28 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 6.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้น จากผลการวิจัย พบว่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่
พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรยีนได้ ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่
พัฒนาขึ้นได้น าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ

ต้องการของกลุ่มตัวอย่างมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของลลิตา ณ หนองคาย และคณะ [7] ได้ท าการศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือบนคลาวด์ คอมพิ วติ้ งด้ วย กู เกิลแอพฟอร์ เอ็ดดู เค ช่ัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนที่ เรียนด้วยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ      
การเรียนแบบร่วมมือบนคลาวด์คอมพิวติ้ง มีคะแนนทดสอบเฉลี่ยสูง
กว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยการบรรยายและท าแบบฝึกหัดในคาบเรียน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชพล ใจปันทา และคณะ [8]        
ได้ท าการศึกษาการส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านทาง กูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนหลังการส่งเสริมของครูมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
S Widodo [9] ได้ท าการศึกษาการใช้ กูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน    
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
หลังเรียนของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Slavin Robert E [10] ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วย
ให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้น   
 6.2 การหาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาที่ มี ต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่ วมกันที่ พัฒนาขึ้น         
จากผลการวิจัย พบว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ นักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ ใน       
ระดับมาก แสดงว่าผู้เรียนยอมรับการน ากูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และคณะ [11] ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนโดยผ่านกูเกิลคลาสรูม ผลการวิจัยพบว่าการ
จัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรูมช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ของการเรียน และการน ากูเกิลคลาสรูมไปใช้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรศักดิ์ หอมสุวรรณ และ
คณะ [12] ที่ได้ท าการศึกษาระดับความพึงพอใจระบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมภายในวิทยาลยัเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดการเรียนการ
สอนผ่านกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน นั้นมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน       
ระดับมาก และจุดแข็งของ กู เกิลฟอร์ เอ็ดดู เคช่ัน  คือการลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
W. Zhou et al [13] ได้ท าการศึกษาการเขียนร่วมกันนอกช้ันเรียน
ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคช่ัน ผลการศึกษาพบว่า กูเกิลแอพฟอร์
เอ็ดดูเคชั่น เป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์ส าหรับการเขียนร่วมกันและมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหลังจากการเรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนเพิ่มสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น 
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผลจากการวิจัยนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็น
แนวทางส าหรับอาจารย์หรือผู้ที่สนใจที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาด้าน
การเรียนให้กับนักศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ ต่อไป 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการเรียนรู้      
บนเทคโนโลยีคลาวด์ในรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์อื่น ๆ           
เช่น Moodle, Edmodo และ Schoology ว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อระบบใดมากท่ีสุด และระบบใดช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้
ดีกว่ากัน 
 7.2 ควรมีการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันร่วมกับเทคนิค
การสอนแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the rater agreement indexes RAI were between 88 to 0.91, 

Keywords : Science equipment skills test, Science equipment skills,  Science equipments 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) To explore the use demand of online media, social studies for 
PhraPariyatthidhamma School Divison of general Education teachers, Chiang Mai province. 2) To develop of Online Media 
Bank in Social Studies for PhraPariyatthidhamma School teachers, Chiang Mai province, and 3) To study the usage results 
of  online media bank in social studies for PhraPariyatthidhamma School School Divison of general Education teachers, 
Chiang Mai Province. The sample for this research was the 50 social studies teachers. Using the ADDIE Model to design 
and develop innovative media. There are steps as follows. Analysis, Design, Development, Implementation, and 
Evaluation. The research tools were 1) Surveys demand for online media, social studies. 2) Online media bank in social 
studies. and 3) Evaluation of using online media bank in social studies. The data was analyzed by using descriptive statistics 
such as mean scores and standard deviation. The results were found that Most media using the diagram and select media 
from the print media the most. Most of the social studies teachers want to use more online media to develop skills in 
using online media type lessons help teach better especially economics. The development of the online media bank is 
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divided into 5 topics : Religion, Duty Citizenship, History,  Economics and Geography. Have a lesson plan General 
Knowledge and Testing. Can be used according to the needs of the teacher. Most of the media is online media from the 
Internet Lessons to teach and Documentary. Content is known in many forms and Teaching through the medium of 
computer use. Evaluation result use of online media bank of the contents Teachers and the value of the media overall 
a good level. 
 

Keywords: Development, Online Media Bank, Social Studies, PhraPariyatthidhamma School  
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Abstract 
The change and adaptation of the curriculum of the school and consequently the chain to the problem of 

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

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

Concept of Prathomsuksa 5 Students 
 

กัญชบา ศรีโบราณ1 , วรัญญา จีระวิพูลวรรณ2 และจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต3  
Kunchaba Sriboran1,  Varanya Jeeravipoolvarn2 and Julamas  Jansrisukot3 
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กัญชบา ศรีโบราณ, เบอร์โทรศัพท์ 087-0949397, Email : kw.faplilpo@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเข้ าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ก่อนเรียนและหลังเรียน                    
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขยายโอกาส
แห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียนรวม 28 คน 
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีในการวิจัย 1. แผนการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของ
พืช 2. แบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช แบบ 2 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ และแมคนีมาร์ ผลการวิจัย 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้
แบบ 5E เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช หลังเรียน (   =32.34 ร้อยละ 89.83%) สูงกว่า
ก่อนเรียน (   =3.46 ร้อยละ 9.61%) อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E 
เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช โดยเปลี่ยนจากความเข้าใจไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์มากกว่าไมม่ีการเปลีย่นความเข้าใจมโนมติ โดยไม่มีการเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติ
จากท่ีสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ไปเป็นไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญที่ .05   

 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E,ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์,ความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช 
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Abstract 
 The purpose of this research were to study and compare the students’ Existence of Living Plant Understanding 
concepts before and after learning through the 5E learning cycle supplemented with science activity package.                   
The sample consisted of 28 Prathomsuksa 5 Students studying in the 1st semester of academic year 2018 at one 
Opportunity expansion school, Udonthani Province, using Cluster Random Sampling. The One Group Pretest-Posttest 
Design was employed in this study. The instruments used in this research were: the 5E learning cycle supplemented 
with science activity package lesson plans, the students’ Existence of Living Plant conceptual understanding test.                 
The collected data were statistically and analyzed for mean frequency, standard deviation, percentage, t-test for 
Dependent Samples and McNemar were employed for testing of hypothesis. The findings of the study were as follows: 
 1. The students’ Existence of Living Plant understanding concepts after learning (post = 32.34 or 89.83%) is 
higher than before learning. (pre = 3.46, 9.61%) that were significantly different at the .05 level.              
 2. There is a significant change in students’ understandings of the Existence of Living Plant concept toward the 
scientific understanding after learning. The number of student changing their understanding from non-scientific to 
scientific view is greater than no changing and there is no the number of those switching from scientific to non-scientific 
view. that were significantly different at the .05 level. 
 
 Keywords : 5E Learning Cycle, Science Activity Packages, The Existence of Living Plant concept change. 
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1. บทน า
     วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญ ทั้งต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและ
การงานอาชีพต่างๆ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่
มนุษย์ได้ใช้ ล้วนเป็นความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์ผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข กรมวิชาการ [1]  
    การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาในปัจจุบันไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา ผู้เรียน
อาศัยการท่องจ า ผู้เรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน ในเนื้อหาเรื่องการ
ด ารงชีวิตของพืช หลายประการ เช่น นักเรียนเข้าใจว่าหน้าที่หลัก
ของดอกไม้คือ ผลิตน้ าหวานเป็นอาหารของแมลง ซึ่งความจริงหน้าท่ี
หลักของดอกไม้คือเป็นโครงสร้างในการสืบพันธุ์ของพืชมีดอก เป็น
ต้น สาเหตุเพราะครูมิได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนท ากิจกรรม ที่ใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการคิดค้น และการจัดการเรียนรู้มีรูปแบบที่ไม่หลากหลาย
เท่าที่ควร พัชรี โพชนา [2] 
    แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ครู
ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู้ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 5E หรือการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) เป็นวิธีใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สสวท. [3] และยังพบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็น

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา ผู้เรียนสามารถศึกษา
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่สามารถช่วยให้ครูและนักเรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อารมณ์ เบสูงเนิน
[4] นอกจากนี้ชุดกิจกรรมยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูด าเนินการ
สอนเป็นไปตามล าดับขั้นตอนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ในระยะเวลาสั้น 
ท าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น บุญเกื้อ ควรหาเวช [5] 
จากงานวิจัยมีผู้น าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความ
เข้าใจมโนมติสูงขึ้น อรวดี ศรีบัว [6] และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเมื่อน าไปทดลองสอนพบว่า นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน วิมลรัตน์ มากทรัพย์ [7]  
    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ
เปรียบเทียบมโนมติเรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติ เรื่องการ
ด ารงชีวิตของพืช ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสรมิ
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์                       
    2.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติ เรื่องการ
ด ารงชีวิตของพืช ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสรมิ
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากร                                 
    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 ห้อง รวมจ านวน
นักเรียน 53 คน โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งในอ าเภอบ้านผือ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 4 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   
3.2 ตัวแปรในการวิจัย 
     3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสริมด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
     3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การด ารงชีวิต
ของพืช 
3.3 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
    เนื้อหาที่ ใ ช้ในการทดลองครั้ งนี้  เป็นเนื้อหาตามหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิตช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องการด ารงชีวิตของพืช  
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

 ใช้ระยะเวลา 18 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 6 
สัปดาห์ โดยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 
4. วิธีการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามรูปแบบการทดลอง
กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest- 
Posttest Design) ดังแสดงในตารางที่ 1 
4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      4.1.1 แผนการเรยีนรู้แบบวงจรเรยีนรู้ 5E เสริมด้วย            
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช  
      4.1.2 แบบทดสอบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิต
ของพืช  
4.2 ขั้นตอนการสร้าง และหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใช้ใน               
การวิจัย 
     4.2.1 แผนการเรียนรู้แบบวงจรเรยีนรู้ 5E เสริมด้วย            
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช  
     1) ศึกษาและวเิคราะห์แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการจัด                  
การเรยีนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
เรื่องการด ารงชีวิตของพืช       
     2) ศึกษาและวเิคราะห์หลักสตูร จุดมุ่งหมายหลักสตูร สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
     3) สร้างแผนการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสรมิด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช จ านวน 6 แผน 
ดังนี ้พืชดอก, การสืบพันธุ์ของพืชดอก, การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัย

เพศของพชื, วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด, การจ าแนกพืชมีดอก
กับพืชไม่มีดอก และพืชใบเลี้ยงเดีย่วกับพืชใบเลี้ยงคู่         
     4) น าแผนการเรยีนรู้ที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษา เสนอต่อผเูชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมความสอดคลองระหวางจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยให้คะแนน
ตามแบบของลิเคริ์ท Likert [8] เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับดังนี้ (5,4,3,2 และ1 หมายถงึ เหมาะสมมากท่ีสดุ,เหมาะสม
มาก,เหมาะสมปานกลาง,เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
ตามล าดับ ทั้งนี้วิเคราะห์ระดับคณุภาพจากแบบประเมินแผนการ
เรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 4.67-5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
     5) น าแผนการเรยีนรู้ที่ผา่นผู้เชียวชาญ ไปปรับปรุงแก้ไข และ
น าไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ ปัญหาที่
เกิดขึ้น แล้วน ามาปรับปรุงแกไ้ข                   
     6) น าแผนการเรยีนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง                                   
 4.2.2 แบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช 

1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์หลกัสูตร
สถานศึกษา หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีท่ี
5 เรื่องการด ารงชีวิตของพืช เพื่อใช้ในการก าหนดเนื้อหาจุดประสงค์
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลความ
เข้าใจมโนมติ 

3) จัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ประเด็นความคลาดเคลื่อนและ
ไม่คลาดเคลื่อนของมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืชเพื่อเป็นกรอบ
ในการสร้างแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช 

4) สร้างแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช 
เป็นแบบวัด 2 ระดับ โดยระดับที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
และระดับที่ 2 เป็นการให้เหตุผลสนับสนุนในค าตอบที่ 1 จ านวน
ทั้งหมดจ านวน 12 ข้อ 

5) น าแบบวัดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้
ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข 

6) น าแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืชที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เ ช่ียวชาญชุดเดียวกันกับประเมิน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผล
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาให้
คะแนน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 1.00 

7) น าแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดสอบกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่องการด ารงชีวิต 
มาก่อนจ านวน 32 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) 0.50-0.73 ค่า
อ านาจจ าแนก (r) 0.27-0.73 

8) น าแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช             
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีการค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach [9] มีค่าเท่ากับ 0.88  
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9) น าแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืชที่
แก้ไขและปรับปรุงแล้วใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   5.1 ก่อนการทดลองให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรยีน
ด้วยแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรือ่ง การด ารงชีวิตของพืช 
   5.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการ
เรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การด ารงชีวิตของพืชที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 6 แผน รวม 18 ช่ัวโมง  
   5.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองตามก าหนดแล้ว น าแบบวัดความเข้าใจ
มโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ท าการทดสอบหลังเรียนจากนั้น
น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                             
   6.1 เปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยน าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมา
ทดสอบโดยใช้การทดสอบ t-test for Dependent Samples  
   6.2 น าคะแนนความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืชก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรยีนเปน็รายข้อมาพิจารณาความถี่เข้าใจ
มโนมติ 2 ระดับคือ สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ (CU และ 
PU) และไม่สอดคล้องกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (AC และ NU) 
ด้วยการทดสอบของแบบแมคนีมาร์  

7. ผลการวิจัย                                                                                  
7.1 ผลการเปรียบเทยีบความเข้าใจมโนมติการด ารงชีวิตของพืช 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน
ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวงจรเรยีนรู้ 5E เสรมิด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์  ดังตารางที่ 1                                                                  
7.2 ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติการด ารงชีวิตของพืชที่
สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการ
เรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสริมดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรด์ัง
ตารางที่ 2 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
   8.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ
วงจรเรียนรู้ 5E เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจมโน
มติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช หลังเรียน (   =32.34 หรือร้อยละ 
89.83%) สูงกว่าก่อนเรียน (   =3.46 หรือร้อยละ 9.61%)                   
   8.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ
วงจรเรียนรู้ 5E เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช โดยเปลี่ยนจากความ
เข้าใจไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสอดคล้องกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร์มากกว่าไม่มีการเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติ โดย
ไม่มีการเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติจากที่สอดคล้องกับแนวคิด
วิทยาศาสตร์ไปเป็นไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์   
 

9. อภิปรายผล 
   ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E 
เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจมโน
มติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 32.34 
คะแนน ร้อยละ 89.83 สูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 3.46 คะแนนร้อยละ 
9.61 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E เสริมด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ได้เรียนรู้การท างานกลุ่ม ทดลอง ปฏิบัติ
จริง ค้นคว้าหาค าตอบร่วมกันจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีโอกาส
ได้ลงความคิดเห็น อภิปรายและหาข้อสรุปร่วมกันท าให้ผู้เรียนได้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและได้เรียนรู้ร่วมกัน สสวท.สอดคล้อง
กับกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญาของเพียเจต์ ทิศนา แขม
มณี [11]ผู้เรียนได้ค้นพบสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะการ
สังเกต การปฏิบัติจริง การทดลอง การบันทึกข้อมูล การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาขบวนการคิด และเสาะแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากกิจกรรมในข้ันท่ี 2 คือขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นตอนนี้
จะเสริมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การกระท า การใช้ทักษะสังเกต สืบเสาะ ส ารวจ ทดลอง เพื่อ
รวบรวมข้อมูลมาตอบค าถาม หรืออธิบายประเด็นต่างๆในกิจกรรม 
น าสู่ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ผู้เรียนได้อธิบายสิ่งที่ได้จากการส ารวจ
อย่างมีเหตุผล มีหลักการ หรือหลักฐานประกอบ ครูและผู้เรียน
ร่วมกันสรุปผลแปลผลจากการศึกษาค้นคว้าเพื่อสรุปเป็นความรู้ได้
ถูกต้องชัดเจน สมเหตุสมผล จากนั้นในขั้นขยายความรู้เป็นขั้นที่
ผู้เรียนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้มาของแต่ละกลุ่มภายใน
ห้อง เป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ขั้นประเมินผล
เป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบวงจรเรียนรู้ 5E 
เสริมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คือขั้นที่ครู ตั้งค าถามเพื่อทดสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียนอีกครั้ง หากยังมีข้อสงสัย ครูช่วยอธิบายให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และมโนมติถูกต้องสอดคล้องตามแนวทฤษฎี
ประสบการณ์ของ จอห์น ดิวอี้  ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ตนพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมมา
ก่อนโดยพยายามท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่พบมาสร้างเป็น
โครงสร้างทางปัญญา และปรับโครงสร้างทางปัญญาของตนเองใน
ความรู้ใหม่โดยการเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม เพื่อให้โครงสร้าง
ทางปัญญาของแต่ละบุคคลเข้าสู่สภาพสมดุล หรือเกิดการเรียนรู้
นั่นเอง สุมาลี ชัยเจริญ [12] ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติ 
เรื่องการด ารงชีวิตของพืช สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
และน ามโนมติที่เกิดจากการเรียนรู้นั้นมาอธิบายให้เหตุผลในการ
ตอบแบบวัดความเข้าใจมโนมติเรื่องการด ารงชีวิตของพืช จนได้
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น สอดคล้องกับสกาวเดือน ฐานะทรัพย์
ปัญญา [13] ศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติ ลมฟ้า
อากาศ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยวงจรการเรียนรู้  5Esเสริมด้วยเทคนิคร่วมกันคิด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่ามโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อน
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** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

เรียน และเปลี่ยนแปลงมโนมติหลังเรียนในเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
     จากการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติโดย
ภาพรวมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงความ
เข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช โดยเปลี่ยนจากความเข้าใจ
ไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสอดคล้องกับแนวคิด
วิทยาศาสตร์มากกว่าไม่มีการเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติ โดยไม่มีการ
เปลี่ยนความเข้าใจมโนมติจากที่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ไป
เป็นไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์   
 
10. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้    
    ครูต้องช้ีแจง อธิบายถึงขั้นตอน วิธีการทดลองในชุดกิจกรรมให้
นักเรียนเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการทดลองผิดขั้นตอน 
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ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัย 
 

กลุ่ม 
ทดสอบก่อนเรียน 
Pretest 

ทดลอง 
ทดสอบหลังเรียน 
Posttest 

E    T1    X       T2 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบความเข้าใจมโนมติเรื่องการด ารงชีวิต
ของพืช ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบวงจรเรยีนรู้ 5E เสรมิด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร ์

 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช ที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องของกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ กอ่นเรียน
และหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนมต ิ N 
การเปรียบเทียบมโนมติ 
 S.D.     t P 

ก่อนเรียน 28 3.46 2.23 
48.966** .00 

หลังเรียน 28 32.32 2.14 

แบบวัดมโนมต ิ ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

รวม χ2 Sig. 
มโนมติท่ีสอดคล้อง 

มโนมติท่ีไม่
สอดคล้อง 

รวม 
มโนมติท่ีสอดคล้อง 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

 
0.0
0 

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

Grade Students Based on Lecture-Demonstration  
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Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.1. 

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

satisfaction. 

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

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

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

exercises at the .05 l  
Keywords : Exercises, Format for printing official books, Official Books 
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 27 คน ไดจากการจับกลุมแบบเจาะจง ดําเนินการทดลองโดยใหนักศึกษาเรียนดวย

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

การวิจัย คือ 1) กิจกรรมเว็บเควสที่เนนเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และ       

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

จับคู ผลวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของกลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังจากการเรียนผานกิจกรรมเว็บเควส อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และ 2) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมเว็บเควสที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวา ดานที่มีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแก       

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

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

 

คาํสําคัญ : เว็บเควส, ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ, ภาษาอังกฤษ, คณะครุศาสตร, พระนครศรีอยุธยา 

 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

บทนํา 

 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เปนทักษะท่ีมีความสําคัญ

เปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในสังคมยุคใหมซึ่งถือวาเปนยุคของขอมูล

ขาวสาร โดยทักษะการเขียนไดเสริมสรางใหบุคคลเกิดการเรียนรู

อยางตอเนื่อง แตการพัฒนาทักษะการเขียนเปนสิ่งท่ีมักพบเปน

ปญหา และทาทายความสามารถของผูเรียนเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก

การเขียนเปนทักษะท่ีตองใชความพยายามและเวลาในการฝกฝนทั้ง

รูปแบบของการจัดเตรียมความคิด และการเรียบเรียงทางภาษา

ผูเรียนตองไดรับการเรียนรูของสรางทางไวยากรณ กฎเกณฑการใช

รูปแบบของภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ อยางไรก็ตาม ผูเรียน

มักจะไมมีโอกาสเพียงพอท่ีจะพัฒนาความสามารถอันเกา เพราะการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาสวนใหญจะไมเนนการฝกเขียน จึงเกิดเปนปญหา

ตอเนื่อง และสงผลถึงผูเรียนในระดับอุดมศึกษา (อาภาภรณ จินดา

ประเสริฐ, 2002)  ดังนั้น ลักษณะการเรียนการสอนเชนนี้ จึงไม

เอื้ออํานวยใหกับผูเรียนหรือเสริมแรงกระตุนที่จะเรียนรูและพัฒนา 

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนภาษาเชิงวิชาการ ฮารรีส (Harris, 1969) 

เห็นวาการเขียนเชิงวิชาการที่ดีนั้น ควรมีองคประกอบ เนื้อหา การ

วางรูปแบบ ไวยากรณ ลีลา และกลไกการเขียนเห็นไดวาการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเปนวิธีการสื่อสารที่แสดงถึงลายลักษณ

อักษร เปนการถายทอดความรูสึก นึกคิด และประสบการณเพื่อส่ือ

ไปยังผูรับไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังมีคุณคา และสามารถบันทึกไวเปน

หลักฐานได  

ระยะหลังนักวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาจํานวนมาก 

ไดแก  บรูคฟวส  ดิกคิสสัน อ็อกฟอรด เวนเดน และเคลล็อก 

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

1991; Kellog, 1994) ไดแสดงความเห็นวาการสอนเรื่องการเขียน

ภาษาตางประเทศใหมีประสิทธิภาพตอผูเรียนนั้น ผูเรียนตองไดรับ

ขอมูลที่ เปนความรู หรือองคความรูเก่ียวกับกระบวนการเรียน       

ในปจจุบัน สังคมโลกไดเปลี่ยนแปลงจนกาวเขาสูยุคของการสื่อสาร  

แนวโนมของเทคโนโลยีการส่ือสารเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งการใช

คอมพิวเตอร  และการศึกษาทางไกล มีการพัฒนาสื่อการ เรียนการ

สอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) อยางแพรหลาย  เห็นไดจาก

บทเรียนออนไลนที่ผานการออกแบบดวยกระบวนการออกแบบ การ

เรียนการสอนสําหรับสื่อออนไลนที่ไดมาตรฐาน (Instructional 

System Design: ISD) (สิตา ทายะต:ิ 2551) 

กิจกรรมเว็บเควสถือเปนกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับ

สื่อออนไลนที่เนนการแสวงหาความรู และกระบวนการคิด เพื่อ

แกปญหา โดยมีการกําหนดสภาพปญหาที่ผูเรียนสามารถเรียนรู และ

ปฏิบัติไดจริงตามความเหมาะของผูเรียนแตละระดับ โดยกิจกรรม

เว็บเควสเปนกระบวนการเรียนรูการเรียนการสอนที่เนนการสราง

องคความรูดวยตนเองรวมถึงการใชกระบวนการกลุมในการแกไข

ตัดสินใจในปญหาตาง ๆ โดยมีผูเรียนใชแหลงความรูท่ีมีอยูมากมาย

ในอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล  

วสันต  อติศัพท (2546) ไดกลาวถึงไววา กิจกรรมเว็บ

เควส เป  นการสร  า งสภาพแวดล  อม ใหม  ใ นการ เรี ยนรู  ใ น

สังคมสารสนเทศที่มีแหลงความรูท่ีหลากหลายและไรพรมแดนโดย    

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไมเพียงแตไดองคความรูท่ีกลุมเขาสราง

สรรคขึ้นมาเอง แตส่ิงที่ต องคํานึงถึงคือการสงเสริมใหพวกเขามี

ความคิดอยางมีวิจารณญาณ  

ลาสลีย แมทชนีสกี และโรวลีย (Lasley, Matczynski, & 

Rowley,2002) กลาววาเว็บเควสคือวิถีทางในการแสวงหาความรู

โดยใชรูปแบบการเรียนรู แบบรวมมือกัน กิจกรรมกลุมนี้จะใหผู

เรียนรวมกันเข าใจถึงเนื้อหาตาง ๆ พัฒนากระบวนการในการ

ปฏิสัมพันธของกลุม  

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

เว็บเควสเปนกิจกรรมที่เนนแกไขขอปญหา และงานตาง ๆ ใหผ ูเรียน 

ไดพยายามเขาศึกษาขอมูล เนื้อหาตาง ๆ และยังเปนการชี้แนะใหผู

เรียนเขาถึงขอมูลตามที่ครูผูสอนซึ่งสนับสนุนการเรียนที่เนนผูเรียน    
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เปนสําคัญ หรือการเรียนรวมกัน เชนเดียวกับ มารช (March,2003) 

กลาวถึงเว็บเควสวาเปนการจัดโครงสรางในการเรียนรูท่ีมีลักษณะ

เปนโครงราง โดยใชตัวเช่ือมโยง (Link) ไปยังแหลงตาง ๆ บนเครือ    

ขายเว็บทั่วโลก โดยมีการเนนใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง ทําใหเกิด

การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning)  

ด็อท (Dodge, 1995) กลาววาขั้นตอนที่ สําคัญของ

กิจกรรมเว็บเควส ประกอบดวยสวนตาง ๆ ไดแก 

1. ขั้นนํา (Introduction) เปนสวนท่ีผูสอนแจงใหผูเรียน

ไดตระหนักถึงปญหาที่จะตองเผชิญ 

2. ข้ันภาระงาน (Task) เปนสวนท่ีผู สอนแจงใหผูเรียน

ทราบถึงภาระงานที่ใหผูเรียนปฏิบัติในกิจกรรมเว็บเควส  

3. ขั้นกระบวนการ (Process) ในสวนนี้ผู สอนจะให 

คาํแนะนําในการทํากิจกรรมในแตละ ข้ันที่ผูเรียน ผานไปถึงจุดหมาย

ไดซึ่งในการทํากิจกรรมนี้จะเปนการทํางานกลุม  

4. ขั้นชี้แหลงขอมูล (Resources) ในสวนน้ีผู สอนตอง

เตรียมแหลงขอมูลใหผูเรียนไดคนควาเก่ียวกับปญหา หรือหัวขอที่     

ผูสอนกําหนดไว  

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เปนสวนทผูสอนแจงให    

ผูเรียนทราบถึงเกณฑท่ีใชในการวัดและประเมินผล  

6. ขั้นสรุป (Conclusion) ในสวนนี้ผูสอนและผูเรียนรวม

กันอภิปรายสรุปกระบวนการทํากิจกรรมเว็บเควส และใหผูเรียนให   

ขอมูลยอนกลับจากการเรียนการสอน 

ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนํากิจกรรมเว็บ       

เควสมาสอนซึ่งอาจเปนอีกวิธีการหน่ึงที่จะชวยเสริมสรางใหผูเรียน

สามารถพัฒนาความเขาใจในดานการเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งยัง

เปนการเรียนรูดวยตนเองโดยผูวิจัยสนใจที่จะทดลองใชกิจกรรมนี้กับ

นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

1153301 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งส้ิน 27 คน 

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้งกอนและหลัง

เรียนดวยกิจกรรมเว็บเควส 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการ

สอนภาษาอั งก ฤษ  คณะครุ ศาสตร  มหาวิ ทย าลั ย รา ชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยาที่มีตอกิจกรรมเวบ็เควสที่ผูวจิัยสรางข้ึน 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เลือกแบบเจาะจง

จากนักศึกษาชั้นป ท่ี 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ          

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ท่ีลงทะเบียน

เรียนรายวิชา 1153301 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวนท้ังส้ิน 27 คน 

  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. การกําหนดกลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 

คณะครุศาสตร สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1153301 การเขียน

เชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

จํานวนทั้งสิ้น 27 คน 

     2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้แบงเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการสอนโดยใช

กิจกรรมเว็บเควส จํานวน 3 แผน แผนละ 6 คาบ คาบละ 60 นาที 

รวมท้ังหมด 18 คาบ โดยมีข้ันตอนการสรางแผนการสอน ดังน้ี 

 - ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร คําอธิบาย

รายวิชา ของรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

โดยพิจารณาจากความยากกงายในการใชภาษาใหเหมาะสมกับ

นักศึกษา  

 - จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยคัดเลือกเนื้อหาจาก

หนังสือท่ีเก่ียวของกับการเขียนภาษาอังกฤษ Academic Writing:    

A Handbook for International Students ซึ่งเกี่ยวของกับหัวขอ 

การเขียนในดาน ตาง ๆ ไดแก 1) การเขียนจดหมายแบบทางการ 

(formal letter and emails) 2) การเขียนประวัติสวนตัวโดยสังเขป 

(writing CVs) 3) การเขียนรายงาน กรณีศึกษา และการทบทวน

วรรณกรรม (Reports, case studies and literature reviews) 

 - สรางเว็บเพจ โดยเลือกบทเรียนและแบบฝกหัดดังกลาว 

มาปรับใชเพ่ือใหเหมาะสมกับการทํากิจกรรมในเว็บไซต โดยแยก

สวนประกอบออกเปน 2 สวน คือ ระบบผูใช และแบบฝกหัด  
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 3. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีการ

วัดผลการทดลองกอนการทดลอง และหลังการทดลอง  

 4.  ทํ า ก ารทด สอ บคว าม เข า ใ จ ใ นด าน ก า ร เ ขี ย น

ภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบชุดเดียวกันกับกอนทําการสอนโดยใช

กิจกรรมแบบเวบ็เควส 

 5. ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดความเขาใจใน

ดานการเขียนภาษาอังกฤษท้ังกอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรม

แบบเควส มาเปรียบเทียบกันผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการประเมิน

ความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการสอนโดย

ใชกิจกรรมเวบ็เควส  

 6. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี

ตอกิจกรรมเว็บเควส โดยแบบสอบถามความคิดเห็นประกอบดวย 5 

ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม ดานการนําไปประยุกตใช ดาน

รูปแบบ และดานเทคนิค 

  

การวิเคราะหขอมูล  

 พิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความเขาใจ

ในการเขียนภาษาอังกฤษกอน และหลังการสอนโดยใชกิจกรรมเว็บ

เควส ศึกษาคาเฉล่ียคะแนนความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการ สอนโดยใชกิจกรรมเว็บเควส  โดยเก็บรวบรวมไดโดย

การแจกแจงความถ่ี เชน คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และ t-test แบบจับคู 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. จากการวิ เคราะห ขอมูลของคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบกอนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง พบวา ผลการ

เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ

นักศึกษากอนและหลังเรียนผานกิจกรรมเวบ็เควส ดังตารางท่ี 1 

 

 

 

 

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

pre-test 60 32.13 7.974  

33.84 

 

8.54 

 

17.96 

 

25 

 

0.000* post-test 60 65.97 4.481 

          * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

         ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบความสามรถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวชิาการของนักศึกษากอนและหลังเรียนผานกิจกรรมเวบ็เควส 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยกิจกรรมเว็บเควสเทากับ 65.97 

ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนดวยกิจกรรมเว็บเควสซ่ึงมีคา

เทากับ 32.13 ผลตางเฉลี่ย (𝐃) ระหวางกอนและหลังเรียนดวย

กิจกรรมเว็บเควสเทากับ 33.84 คาสถิติ t เทากับ 17.96 แสดงวา 

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นจากการเรียนผาน

กิจกรรมเว็บเควสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig= 

0.000 < 0.05) 

  2. จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น

ท่ีมีตอกิจกรรมเว็บเควส ทั้ง 3 กิจกรรม มีคาเฉล่ีย (X) เทากับ 4.34 

และสวนเบ่ียงเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.61 จึงสรุปไดวา กลุม

ตัวอยางมีความคิดเห็นท่ีดีตอกิจกรรมเวบ็เควส โดยมีการศึกษาความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมเว็บเควสทั้ง 5 ดาน พบวา 

ดานที่มีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานเนื้อหา (X = 4.56, S.D = 

0.65)  ด านกิ จกรรม  (X = 4.45, S.D. = 0.67)  ด านการ นํ า ไป

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

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

 

อภิปรายผล 

 1. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

สูงขึ้นภายหลังจากการเรียนดวยกิจกรรมเว็บเควสที่เนนเรื่องแนว

ทางการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการซึ่งสงผลตอความสามารถดาน

การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่  3 สาขาการสอน

ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

อยางมีนัยสําคัญ 0.05 มีปจจัยดังตอไปน้ี กิจกรรมเว็บเควสเปนแนว

ทางการจัดการเรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ 

มารช (2003) รวมถึง ปเตอรสัน และคณะ (2003) ที่เห็นวากิจกรรม

เว็บเควสเนนการเรียนรวมกันเพ่ือศึกษาขอมูล เนื้อหาตาง ๆ ดวย
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ตนเอง เนนใหผูเรียกระตือรือรนคนควาหาขอมูลดวยตนเอง รวมถึงมี

ปฏิสมัพันธทางสังคมมากยิ่งข้ึน 

 2. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับดตีอกิจกรรมเว็บ

เควส มีทัศนคติที่ดีตอการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอยางเห็นได

ชัด โดยคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยางโดยรวมเทากับ 4.34 และสวนเบ่ียงเบี่ยงมาตรฐาน 

(S.D.) เทากับ 0.61 ซ่ึงดานท่ีมีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดาน

เนื้อหา ดานกิจกรรม ดานการนําไปประยุกตใช ดานรูปแบบ และ

ดานเทคนิค ตามลาํดับ 

 2.1 ดานเนื้อหา ขอที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแก ขอ 1.1 

ความถูกตองของเนื้อหา (X = 4.24, S.D. = 0.73) เนื่องมากจาก

ผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกเน้ือหาไวยากรณของตําราจากตางประเทศ 

โดยเนื้อหามีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อความถูกตอง และทันสมัย

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฮารรีส (1969) ท่ีเห็นวาเนื้อหาเนื้อหา

สาระที่ใชในการเขียน โดยตองคํานึงถึงความถูกตองตามโครงสราง

ไวยากรณ รวมถึงมีความทันสมัย 

2.2 ดานกิจกรรม ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 2.3 

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

เว็บเควสเนนการมีสวนรวม มีการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนกับ

ผูสอน สอดคลองกับแนวคิดของ ลาสลีย แมทชนีสกี และโรวลีย 

(2002) ที่กลาววาเควสคือวิถีทางในการแสวงหาความรู  โดยใช 

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือกัน 

2.3 ดานการนําไปประยุกตใช ขอที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก 

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

มีการใชกิจกรรมเว็บเควสในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําไปตอ

ยอดองคความรูใหกับผูเรียนทั้งภายในและภายนอกช้ันเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับวสันต อติศัพท (2546) ไดกลาวถึงไววา กิจกรรมเว็บ

เควส เป  นการสร  า งสภาพแวดล  อม ใหม  ใ นการ เรี ยน รู  ใ น

สังคมสารสนเทศที่มีแหลงความรูท่ีหลากหลาย 

2.4 ดานรูปแบบ ขอที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก  ขอ 4.1 

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

ขนาดตัวอักษรที่ชัดเจน และเหมาะสม มีการใชตัวอักษรหนา เพ่ือ

เนนขอความที่สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฮารรีส (1969) ที่

เห็นวาการวางรูปแบบตัวอักษร รวมถึงขนาดตัวอักษรมีความสําคัญ

ตอการเขียน เพราะอาจจะโนมนาว จูงใจ สรางความนาสนใจให

ผูอานเพื่อคลอยตามผูเขียนได 

2.5 ดานเทคนิค ขอท่ีมีคะแนนสูงสุด ไดแก ขอ 5.3 การ

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

การตรวจสอบการอัพโหลดรูปภาพใหเหมาะสมกับขนาดไฟลรูปภาพ

ในกิจกรรมเว็บเควสอยางชัดเจน  

 

บทสรุป 

โดยสรุป กิจกรรมเว็บเควสเปนแหลงการเรียนรูใหกับ

ผูเรียนไดศึกษา คนควาดวยตนเองไดอยางรวดเร็ว รวมถึงสงเสริมให

ผูเรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะหได การนํากิจกรรมเว็บเควสมาใช

ในการจัดการเรียนการสอนสามารถชวยพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการของนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็

ตาม ควรมีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาในกิจกรรมเว็บเควสอยู

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

 attitudes toward learning English by exercises were the highest from 3.51 to 4.52 
 
Keywords: Reading English   Writing English   Exercises 
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

The study of students’ satisfaction towards the Bachelor Degree of Computer 
Education, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 
ศิริพล แสนบุญส่ง1 และ ศักดา จันทราศรี2 

 
1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email : ssiripon@aru.ac.th  ;  2Email : sakda_ay@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอมูลในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา การวัดและประเมินผล และด้านเน้ือหาสาระของหลักสูตร จากกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาก าลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) จ านวน 69 คน แล้วน ามาวิเคราะหประมวลผลด้วยสถิติพรรณนา สถิติ 
ที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฯ ในภาพรวมพบว่า อยู่ ใน
ระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.11 เมื่อพิจารณารายด้านโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล (x̅ = 4.30) ด้านนักศึกษา (x̅ = 4.18) ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (x̅ = 4.02) ด้านโครงสร้างของหลักสูตร (x̅ = 3.98) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน (x̅ = 3.94) และ 7) ด้านเน้ือหาสาระของหลักสูตร มีข้อเสนอแนะต้องการให้หลักสูตรจัดรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการเขียน
โปรแกรมให้มากข้ึน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลาย และจัดโครงการอบรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, ครุศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

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

faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and to study the students’ suggestion on the bachelor 
degree of Computer Education. The researchers collected the data by questionnaire on the objectives of the curriculum, 
curriculum structure, teaching and learning, instructors, students, measurement and evaluation and contents of 
curriculum. The target group was 69 students of bachelor degree of education, program in computer education (revised 
curriculum 2558 B.E.). The analytical statistics that were used to analyze descriptive data using mean and standard 
deviation. The results found that students were satisfied with the overall curriculum at a high level (x̅ = 4.11). Furthermore, 
students were satisfied with the following topics; the instructors and the measurement and evaluation ( x̅ = 4.30) , the 
students ( x̅ = 4.18), the objectives of the curriculum ( x̅ = 4.02), the curriculum structure ( x̅ = 3.98), the teaching and 
learning (x̅ = 3.94), and the contents of curriculum, there were suggestions to select the subjects related about computer 
programming aligned with the basic education core curriculum (revised curriculum 2560 B.E.). The focus was on teaching 
and learning that emphasize more technologies and organized training or study related field trips. 
Keywords : Satisfaction, Bachelor of Education, Computer Education 
 
1. บทน า 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ เริ่มเปิดสอนเมื่อ 
ปีการศึกษา 2538 จนถึงปัจจุบัน มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ
มีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถน าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย

คอมพิวเตอร์ และน าคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานทางด้านบริหารใน
หน่วยงานการศึกษาได้ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นครู  
มีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ 
ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและ 
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง [1] สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้
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จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้สอนต้อง
บูรณาการให้ผู้เรียนมีความรู้คุณธรรม และด ารงชีวิตในสังคม ทั้งน้ีได้
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ คือการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญามีความรู้คุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการด ารงชี วิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี และมีความสุข [2]  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการ
พัฒนา โดยให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ได้เปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
โดยยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบ
เทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สาระที่ 4 เทคโนโลยี โดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ประกอบด้วย 
1) การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิ ง วิศวกรรม เลือกใช้ เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสม  
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  และ 2) 
วิทยาการค านวณ เรียนรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงค านวณ การคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3]  
 ปัจจุบันสาขา วิชาคอมพิวเตอร์ ศึ กษ า  คณะครุศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) จากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และข้อเสนอแนะของครูผู้สอนรยาวิชา
คอมพิวเตอร์ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่าควรจัดให้มีการ
เรียนการสอนในบางรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของคุณภาพในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สิ่งหน่ึงที่ส าคัญและสามารถ แสดงถึงระดับของคุณภาพได้  คือ  
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนใน
หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเห็นสมควรว่าควรท าวิจัย 
เชิงส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา และผล 
ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถน าไปสู่การพัฒนานักศึกษา
หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบัณฑิต  ส าขา วิช าคอม พิว เตอร์ ศึ กษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึนต่อไป 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2.2 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2560 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) มีรายละเอียดข้ันตอนวิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษาในครั้งน้ีคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 69 คน  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามมาจากแบบประเมินหลักสูตร
ปริญญาตรีของกองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุม
คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพการศึกษ า  คณะครุศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้ว และหลักสูตรฯ  
ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพของหลักสูตร ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Question) ซึ่งการสร้างเครื่องมือได้ 
ประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือของลิเคิร์ท (Likert) 
อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี [4] ออกเป็น 3 ตอน ได้แก ่
3.2.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น 
ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมี
ลักษณะของแบบสอบถามเปน็แบบตรวจสอบรายการ 
3.2.2 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตร จ านวน 
6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2) ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านเน้ือหาสาระของ
หลักสูตร 5) ด้านอาจารย์ผู้สอน 6) ด้านนักศึกษา และ 7) ด้านการ
วัดและประเมินผล มีลักษณะเปน็ข้อค าถามเกี่ยวกับคิดเห็นต่อความ
เหมาะสมของหลักสูตรของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด 
3.2.3 ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  
มีลักษะเป็นแบบปลายเปิด 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 
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3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ผู้ วิจัยได้เก็บ
รวบรวมจากภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากนักศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามที่จัดท าข้ึน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่มีผล
ต่อการจัดระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลหน่วยงาน 
ห้องสมุด แผนการเรียนของหลักสูตร และรวบรวมข้อมูลจากคณาจารย์
ในหลักสูตร  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนามาอธิบายข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามหลังจากท าการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวิธีการ
ในแต่ละส่วนของแบบสอบถามดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี และ
การหาอัตราส่วน ร้อยละ  
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตร ท าการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยการพิจารณาค่าของความคิดเห็นจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย [5] ดังน้ี 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา น าเสนอในรูปของการพรรณนา และสรุป
ข้อมูลที่ได้รวบรวมมา 
 
4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จากจ านวนนักศึกษา 69 คน พบว่า 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 52.17 เพศชาย ร้อยละ 47.83 ส่วนใหญศ่ึกษาในระดับชั้นปี
ที่ 2 ร้อยละ 40.58 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 33.33 และชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 
26.09  
4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรฯ 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แสดงดังตารางที่ 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ  
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

รายการประเมิน x̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.02 0.63 มาก 
2. ด้านโครงสร้างหลักสูตร 3.98 0.65 มาก 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.94 0.80 มาก 
4. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.30 0.62 มาก 
5. ด้านนักศึกษา 4.18 0.69 มาก 
6. ด้านการวัดและประเมินผล 4.30 0.64 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.11 0.72 มาก 
 
 จากตารางที่  1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เป็นนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 รวมจ านวนทั้งสิ้น 69 คน โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.11, S.D. = 0.72) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านการวัด
และประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมากเท่ากัน 
ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาในประเด็นการประเมินพบว่า 
หัวข้อการจัดอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ดังน้ันอาจารย์
ประจ าหลักสูตรควรพิจารณาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
4.3 ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อหลักสูตรฯ 
 นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า มี นักศึกษาจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.84 ที่ ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถสรุปได้ว่า ในด้านของเน้ือหา
สาระของหลักสูตรมีความเหมาะสมสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
อนาคตได้ ต้องการให้หลักสูตรจัดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
โปรแกรมให้มากข้ึน จัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลาย ควรมีการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในทุกปี
การศึกษา และให้ทางสาขาจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มากย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงจัดให้มีห้องฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ของสาขาวิชา เพ่ือให้ นักศึกษได้ใช้ เป็นห้องฝึกปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์ เช่น การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ การบริการแก้ไข
ปัญหาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น เป็นต้น 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
มีประเด็นที่น่าสนใจ และน ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
5.1 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอหลักสูตรฯ 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฯ เมื่อ
พิจารณาผลเป็นรายด้าน พบว่า 
5.1.1 ด้านวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรพบว่า ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ 
พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเข้าใจง่ายมีความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมาก (x̅ = 4.02) เน่ืองจากการพัฒนาหลักสูตรได้มีการพัฒนา
มาอย่างต่อเน่ืองโดยได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ต้ังแต่ปี  พ.ศ . 2538 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาเป็นระยะๆ โดย
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรน้ันได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากสาขาวิชา ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ทุกท่านมีคุณวุฒิที่สัมพันธ์กับหลักสูตร มาร่วมกันในการก าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงท าให้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับความต้องการในสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับ สมจิตรา  
เรืองศรี และคณะ [7] ที่ได้ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า การระดมนักวิชาการ
รวมทัง้นักวิชาการที่เชี่ยวชาญทางหลักสูตรและการสอนมาร่วมกันใน
การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่งผลให้การประเมินหลักสูตร 
ด้านวัตถุประสงค์แต่ละข้อมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากถึง 
มากท่ีสุด นอกจากน้ีนักศึกษาทั้งมีความพึงพอใจในวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรตรงกับจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาต้องการอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.01) และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับรายวิชาใน
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.97)  
5.1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตรพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ 
พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิตอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.94) จ านวน 
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93) จ านวนหน่วยกิตวิชาชีพครู  
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.06) จ านวนหน่วยกิตวิชาเอกไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิตมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.94) และจ านวนหน่วยกิตวิชาเลือกเสรี 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.06) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาน้ัน  
ได้พิจารณาจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ที่ได้ก าหนดจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 
46 หน่วยกิต และวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต [8] ท าให้สาขาวิชาต้องจัดรายวิชา
ให้สอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานคุณวุฒิ ส่งผลให้นักศึกษา
ต้องศึกษาจ านวนรายวิชาค่อนข้างมาก ในการปรับปรุงหลักสูตร 
รอบต่อไป สาขาวิชาได้พิจารณาการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้
เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
5.1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่า ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.94) ผู้วิจัยได้ก าหนด
รายการประเมินจ านวน 18 หัวข้อ โดยพิจารณาเป็นรายหัวข้อ
ตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ห้องเรียนมสีภาพแวดล้อม
ที่ดีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

(x̅ = 4.14) อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแล และค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอินเทอร์เน็ตมีความ
พึงพอใจเท่ากันทั้งสองหัวข้ออยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13) ทั้ง น้ี
เน่ืองจากทรัพยากรที่ส าคัญของหลักสูตรคือ ผู้สอน สื่ออุปกรณ์
ประกอบการสอน และสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จากผลการประเมิน
พบว่า สภาพแวดล้อมห้องเรียนมีความเหมาะสมต่อการเรียน 
การสอน โดยสาขาวิชาได้จัดห้องเรียนในรายวิชาปฏิบั ติการ 
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทรัพยากรของส านักวิทย
บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี เจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต นอกจากน้ันยังได้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาให้การดูแล และค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด จัดตารางการให้ค าปรึกษาในวันพุธของทุก
สัปดาห์ และให้นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน
เทคโนโลยีได้ทุกช่องทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของทะเนศ วงศ์นาม
และคณะ [9] ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหรือการให้ค าปรึกษา 
มีความส าคัญในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญาให้กับนิสิตที่ก าลังประสบ
ความยุ่งยากใจ หรือมีความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ และหาทางออก
เพ่ือลดหรือขจัดความทุกข์ ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.1.4 ด้านอาจารย์ผู้สอนพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.30) ผู้วิจัยได้ก าหนดรายการ
ประเมินจ านวน 8 หัวข้อ โดยพิจารณาเป็นรายหัวข้อตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ การให้ค าปรึกษาเมื่อมีข้อสงสัย 
ทั้งในและนอกชั้นเรียน/รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.39)  มีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.38) และส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และกล้า
แสดงความคิดเห็นแก่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.35) ทั้งน้ีเน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตร สามารถถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับ
ค าอธิบายรายวิชา เน้นจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งใน 
ชั้นเรียน และการท าโครงงาน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนกล้าคิดกล้า
แสดงออกท้ังภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดการชั้นเรียนและ
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน โดยระหว่าง 
การเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน าให้นักศึกษา
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์น าความรู้เดิมที่นักศึกษามีอยู่ 
มาต่อยอดความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลงานได้ สอดคล้องกับ พรเพ็ญ 
ไตรพงษ์ และคณะ [6] ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมี
ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาที่สอน อาจารย์ผู้สอนสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และการวางตนที่
เหมาะสมและเป็นแบบอย่างส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน 
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5.1.5 ด้านนักศึกษาพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.18) ผู้วิจัยได้ก าหนดรายการประเมินจ านวน 
14 หัวข้อ โดยพิจารณาเป็นรายหัวข้อตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
3 อันดับแรก คือ นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
เสมอมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.45) นักศึกษามีทัศนคติ
ที่ดีต่อสาขาวิชาที่ศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.39)
และนักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.36) ทั้งน้ีเน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาได้
เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน
กับสมาชิกภายในกลุ่ม กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าเร็จของ
กลุ่มข้ึนกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ดังน้ันสมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ของตน และในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคน
อื่นๆ ด้วย [10] ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะส าคัญ
ของนักศึกษาที่มีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ และเน้ือหาวิชา
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ท าให้นักศึกษามีความรู้สึกในทางบวก
หรือทัศนคติในทางที่ดีต่อสิ่งที่ได้รับ เช่น ความชอบใจ พอใจ หรือ
ความสบายใจ อยากที่จะเข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับอาจารีย์ ประจวบเหมาะ และคณะ [11] ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มี ต่อการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยการควบคุมก ากับให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
และผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อหลักสูตร 
5.1.6 ด้านการวัดและประเมินผลพบว่า ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.30) ผู้วิจัยได้ก าหนด
รายการประเมินจ านวน 8 หัวข้อ โดยพิจารณาเป็นรายหัวข้อ
ตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ตรวจสอบผลการเรียนได้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38) 
เกณฑ์การให้คะแนนและวัดผลมีมาตรฐานมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.36) และมีระบบการแจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียน 
ได้ทราบอย่างชัดเจนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.35) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสาขาวิชาให้ความส าคัญในเรื่องของการวัดและ
ประเมินผลการเรียน เน้นให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีเกณฑ์การวัด
และประเมินผลอย่างชัดเจน โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์
แรกของการเรียนการสอน อีกท้ังการตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบต้องมีความยุติธรรม นักศึกษาสามารถตรวจสอบ 
การประเมินผลได้ ข้อค าถามมีความสมดุลระหว่างจ านวนข้อสอบกับ
เวลาที่ใช้สอบ อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการประเมินผลหลายวิธี และ  
การแจ้งผลการสอบมีความรวดเร็วถูกต้อง ค านึงถึงความเที่ยงตรง  
ความเชื่อมั่น ความถูกต้อง ความเป็นธรรม และด าเนินการอย่าง 
เป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ [12] 
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญอินทร  วิลัยเกษม และคณะ [13]  
ได้ประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง พบว่า  
ผลการประเมินผลการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก เน่ืองจากการประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลองกับเน้ือหา

รายวิชาและวัตถุประสงคของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนน าผล
การประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน นักศึกษา 
มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์วัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
และนักศึกษามีโอกาสประเมินผลการสอนของผูสอน 
5.1.7 ด้านเน้ือหาสาระของหลักสูตร ผู้วิจัยได้แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดรายวิชา 
พบว่า นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหาสาระของหลักสูตร 
ว่าได้จัดเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมทั้งในด้าน 
ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ศึกษาประสบความส า เร็จในวิชาชีพ  
ซึ่งหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบโครงงาน ท าให้ได้ฝึก
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ผลจากการท าโครงงานยังสามารถ
น าไปบูรณาการในรายวิชาอื่นๆ ได้อีกด้วย นอกจากน้ันนักศึกษายังมี
ความคิดเห็นว่าในบางรายวิชามีความเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กันท าให้
ต้องศึกษาเน้ือหาซ้ ากัน จึงอยากให้หลักสูตรปรับปรุงรายวิชาที่
สามารถบูรณารายวิชาเข้าด้วยกันได้ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและลด
จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรให้น้อยลงได้ อีกทั้งปรับปรุงเน้ือหา
สาระของรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เช่น รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการค านวณ และการออกแบบเทคโนโลยี เน้นเน้ือหาสาระ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชันหรือ
เว็บไซต์การเขียนโปรแกรมด้วยบล็อก เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการฝึก
ประสบการณ์สอนในสถานศึกษาชั้นปีที่ 5  
5.2 การศึกษาขอเสนอแนะของนักศึกษาตอหลักสูตรฯ  
 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อหลักสูตรฯ พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
ของอาจารย์ผู้สอนน้ัน นักศึกษาให้ค าขอบคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าอย่างดีทั้งในและนอกชั้น
เรียน ทั้งการจัดการเรียนการสอนน้ันอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษา 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและกระตุ้นให้ผู้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็น อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานที่เหมาะสมส่งเสริม
การท างานเป็นทีมให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีวิธีการ
วัดผลประเมินผลครอบคลุมเน้ือหารายวิชา และต้องการให้หลักสูตร
ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย นอกจากน้ันนักศึกษาต้องการให้มีการ
จัดโครงการอบรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่เกี่ยวกับหลักสูตร 
เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียน และเปิดโลกทัศน์
จากสถานทีจ่ริงอีกด้วย 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
6.1.1 จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นักศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกับ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านโครงสร้างหลักสูตรมีระดับ
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงควร
พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับกิจกรรมของนักศึกษา ส่งเสริม
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ให้นักศึกษาได้การพัฒนาผลงานในรายวิชาที่เป็นประโยชน์ สามารถ
น าไปใช้ในอานาคตได้ อีกทั้งปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีจ านวน 
หน่วยกิตที่เหมาะสมของสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีการบูรณาการรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมากย่ิงข้ึน 
6.1.2 ควรรักษาจุดแข็งในด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล อาจารย์ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับการเป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาของนักศึกษา คอยให้ค าแนะน าทั้งในและนอกชั้นเรียน  
รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
นอกจากน้ันอาจารย์ผู้สอนควรมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่าง
ชัดเจนถูกต้อง และนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
6.2.1 การศึกษาในครั้งน้ี เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เพียงด้านเดียว ยังเป็นข้อจ ากัดส าหรับการวิเคราะห์ผลที่ได้รับ 
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของ
การสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม เพ่ือให้การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 
6.2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงมิติและระดับการประยุกต์ใช้ความรู้
จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต่อผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหลักสูตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลสะท้อนการน าไปใช้จาก
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Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

students' opinions toward the exercises were the highest level. 

Keywords :Exercises, Mathematics Direct variation and variation 
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Abstract 
This research aims: to 1) develop the exercises on income tax accounting for secand  year student diploma in 

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

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

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

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

were statistically significant at .05 level.  

Keywords: Learning Achievement  Income tax accounting  Exercises 
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Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Keywords : Teacher Professional Experiences,  Mentor, Student Teachers 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย และเพื่อศึกษาการใช้
กระบวนการจิตปัญญาในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาการสอนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 คน เป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา มีวิธีการจัดกิจกรรม 4 วิธี คือ  
1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียน Check-in 2) กิจกรรมสุนทรียสนทนา Dialogue Conversation 3) ฟัง วิเคราะห์ และสะท้อน
ความคิด Reflection 4) การทบทวนบทเรียน Check – out วิธีด าเนินการวิจัย คือ นักศึกษาท าแบบทดสอบทักษะการอ่าน และแบบทดสอบ
ทักษะการเขียนก่อนเรียน หลังจากที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาแล้ว ท าแบบทดสอบทักษะการอ่าน และ
แบบทดสอบทักษะการเขียนหลังเรียน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักศึกษา แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของผู้สอน น ามาวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า การใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาได้จริง โดย
ประมวลผลจากกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ พัฒนา เปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในตนเอง เกิดการใคร่ครวญภายในจิตใจ มีสติ 
สมาธิ ส่งผลให้ทักษะการอ่านและการเขียนสูงขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลจากแบบ
ประเมินผลทักษะการอ่านและแบบประเมินผลทักษะการเขียน พบว่า นักศึกษามีทักษะการอ่านในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.69 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ในทักษะการอ่านของนักศึกษาที่ได้รับการจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  และนักศึกษามีทักษะการเขียนในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ใน
ทักษะการเขียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
ค าส าคัญ : จิตตปัญญาศึกษา, ทักษะการใช้ภาษาไทย, การอ่านการเขียนร้อยแก้วส าหรับครู 

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

Keywords : Contemplative Education, Thai Usage Skills, Prose Reading and Writing for Teachers
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1. บทน า (Introduction) 
  ทักษะการใช้ภาษาไทย ประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เป็นทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในที่นี้จะ
มุ่ งประเด็นไปที่ การอ่านและการเขียน โดยการอ่าน นับว่ามี
ความส าคัญและเอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์  
เพราะมนุษย์จ าเป็นต้องใช้การอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ และแสวงหา
ความเพลิดเพลินให้ชีวิตด้วยการอ่านงานบันเทิงคดีทั้งที่เป็นร้อยแก้ว
และร้อยกรอง [3], (นภดล จันทร์เพ็ญ 2535 : 74) ส่วนการเขียนก็มี
ความส าคัญเช่นกัน เพราะการเขียนเป็นทักษะใช้ภาษาไทยคู่กับ 
การอ่าน เป็นการแสดงออกในการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ 
เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ 
ประสบการณ์  จินตนาการ เรื่องราวต่างๆ และข่าวสาร โดยใช้
ตัวอักษรและเครื่องหมายสัญลักษณ์เป็นสื่อ[4], (นภดล จันทร์เพ็ญ 
2557 : 136) ทั้ งการอ่านและการเขียนแบ่ งเป็นร้อยแก้วและ 
ร้อยกรอง การอ่านการเขียนร้อยแก้วจะพบในการสื่อสารประจ าวัน
มากกว่าร้อยกรอง นอกจากนี้การอ่านการเขียนร้อยแก้วยังมี
ความส าคัญในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในแง่ของการแสวงหา
วิชาความรู้ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ สรุปความในการอ่าน
เอกสารร้อยแก้ว การถ่ายทอดความรู้ ความคิดออกมาในรูปแบบของ
การเขียน การอ่านการเขียนร้อยแก้วจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับวิชาชีพ
ครูเป็นอย่างมาก              
 วิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วส าหรับครูเป็นวิชาที่เกี่ยวกับ
ทักษะการใช้ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน เป็นรากฐานในการเรียนรู้
เนื้อหาวิชาในขั้นสูงต่อไป นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
นอกจากจะต้องมีความรู้พื้นฐานทั้งเรื่องการอ่านและการเขียน 
ร้อยแก้วอย่างแม่นย า สามารถน าวิชาความรู้นั้นถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนได้ นักศึกษาจึงต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดีและใช้
ภาษาไทยอย่างมีศิลปะ ซึ่งต้องมีการใส่ใจเรียนรู้และฝึกฝนการใช้
ภาษาไทยอยู่เสมอทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ปัจจุบันกระบวนการ
เรียนรู้วิชาการอ่านการเขียนนั้นยังไม่มีวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะวิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วที่ เนื้อหามาก จึงท าให้
นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ตั้งใจหรือใส่ใจเท่าที่ควร ผลของ 
การเรียนรู้ไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ และไม่ตรงตามศักยภาพ
ของนักศึกษาที่ควรจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
เจตคติของนักศึกษาต่อวิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วก็อาจไม่เป็นไป
ในทางที่คาดหวัง การเรียนรู้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเรียนรู้
ในวิชาที่ เกี่ยวข้องและการถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักเรียนเมื่อ
นักศึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปจนถึง
การท างานอาชีพครูภาษาไทยในอนาคต ผู้ วิจัยจึงได้ค้นคว้า
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษามาใช้ใน
ห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในรายวิชาการอ่าน 
การเขียนร้อยแก้วส าหรับครู  
 หลักจิตตปัญ ญ าศึกษา (Contemplative Education) คื อ 
การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ ถือเป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ก าลัง
ได้รับความสนใจ น าไปประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ในสถาบันการศึกษา
รวมถึงกลุ่มวิชาชีพต่างๆ อย่างหลากหลาย เนื่องจากแนวคิดนี้มี
จุดเน้นมุ่งให้มนุษย์หันกลับมาใส่ใจและพัฒนาคุณภาพความเป็น

มนุษย์ของตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการใคร่ครวญ
ภายในจิตใจ และการแสดงออกต่อความสัมพันธ์กับโลกภายนอก 
เป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนเพราะมาจากภายในตัวของผู้เรียน
เอง [8], (สมร เจนจิจะ 2554 : 10)       
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยฐานคิดและปรัชญาพื้นฐานของการจัด
กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาของ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ส านักงานบริการ
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2552 : 4-10), [7] ซึ่ง
กล่าวถึงฐานคิดและหลักปรัชญาพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 1) ความเช่ือมั่นในความเป็นมนุษย์ 
(humanistic value) ว่ามนุษย์มีศักยภาพสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีประสบการณ์ตรง เป็นปัจจัยส าคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของชุด 
การอบรมแนวจิตตปัญญาศึกษา และ 2) กระบวนทัศน์องค์รวม 
(holistic paradigm) คือการปฏิบัติต่อสรรพสิ่งอย่างไม่แยกส่วนจาก
ชีวิตด้วยทัศนะที่ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของของสรรพสิ่ ง และ 
สรรพสิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ มนุษย์กับสรรพสิ่งต่างเป็น 
องค์รวมของกันและกัน          
 นอกจากนี้ ยั งมีหลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการ 
จิตตปัญญาศึกษา ที่เรียกว่า หลักจิตตปัญญา 7 หรือ 7C’s อันได้แก่  
1.หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplative)  
2.หลักความรักความเมตตา (Compassion) 3.หลักการเช่ือมโยง
สัมพันธ์  (Connection) 4.หลักการเผ ชิญ หน้ า (Confronting)  
5.ห ลั ก ค ว า ม ต่ อ เนื่ อ ง  (Continuity)  6.ห ลั ก ค ว า ม มุ่ ง มั่ น 
(Commitment) 7.หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) 
  ผู้ วิจั ย เล็ งเห็นว่า  การน าหลักจิตตปัญ ญ าศึกษามาใช้ ใน
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในรายวิชาการอ่าน
การเขียนร้อยแก้วส าหรับครูนั้น  เป็นวิธี การหนึ่ งที่จะช่วยให้ 
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพข้ึนได้ เพราะเป็นการเรียนรู้ในด้านวิชาการ 
การท ากิจกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ ศักยภาพในเชิงวิชาการ 
ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยจากการเรียนรู้วิชาการ
ควบคู่ไปกับพัฒนาการคิดด้วยใจที่ใคร่ครวญ ซึ่งการพัฒนาความคิด
ภายในจิตใจนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้าง
เจตคติที่ดีในการเรียน เป็นประโยชน์ในการเรียนวิชาการต่างๆ และ
การท างานในอาชีพครูภาษาไทยต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อสร้างกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทย  
 2.2 เพื่อศึกษาการใช้กระบวนการจิตตปัญญาในการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทย  
  
3. ขอบเขตการวิจัย และวิธีการวิจัย (Materials and 
Methods) 
  3.1 ขอบเขตเนื้อหา  
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  เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกหลังการเรียนรู้ 
แบบสั งเกตการณ์ อย่ างมี ส่ วนร่วม  แบบทดสอบปลายภาค  
แบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งผู้วิจัย
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ของรายวิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วส าหรับครู 
 3.2 ขอบเขตประชากร 
  รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีที่  1 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 29 คน 
    3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ กระบวนการจติตปญัญาศึกษา 
 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการใช้ภาษาไทย 
 3.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 จิตตปัญญาศึกษา คือ หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
หลักความรักความเมตตา หลักการเช่ือมโยงสัมพันธ์  หลั ก 
การเผชิญหน้า หลักความต่อเนื่อง หลักความมุ่งมั่น และหลักชุมชน
แห่งการเรียนรู้  
 ทักษะการใช้ภาษาไทย คือ การฟัง การพูด การอ่านและ 
การเขียน 
 3.5 วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาในการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วส าหรับครู  โดยใช้วิธีการ
ด าเนินการสอนดังนี ้
 - นักศึกษาท าแบบทดสอบทักษะการอ่าน และแบบทดสอบ
ทักษะการเขียนก่อนเรียน 
 จากนั้ น ผู้ วั จั ย จั ดกิ จกรรม โดยสอดแทรกกระบ วนการ 
จิตตปัญญา 4 วิธีการ ดังน้ี 
 - เตรียมความพร้อมในการเรียนด้วยกิจกรรม Check – in โดย
การพัฒนาสมาธิ และการผ่อนพักตระหนักรู้ เพื่อให้สติอยู่กับตัวเอง
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
 -สุนทรียสนทนา Dialogue Conversation เป็นการพูดและฟัง
เพื่อนพูดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ฟังอย่างรู้เท่าทัน โดยผู้ฟังต้อง
แขวนลอยค าถามของตัวเอง เพื่อให้ผู้พูดได้พูดอย่างเช่ือมโยง และ
หยุดพูดโดยใช้ Talking Stick ซึ่ งสุนทรียสนทนาจะปรากฏใน 
การเรียนการสอนทุกครั้ง   
  - ฟัง วิเคราะห์ และสะท้อนความคิด Reflection เป็นการฟัง
เรื่องราวจากการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาและการแนะน าหนังสือที่เพื่อน
ร่วมช้ันได้อ่านมาแล้วน าเสนอหน้าช้ันแล้ววิเคราะห์และสะท้อน
ความคิดในประเด็นต่างๆ 
 - การทบทวนบทเรียน Check – out เป็นการทบทวนบทเรียน
ด้วยตนเองว่าวันนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไร สรุปใจความส าคัญจาก
เรื่องที่เรียน และทบทวนงานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนครั้งต่อไป 
[10], (โครงการจิตตปัญญาศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 2551 : เอกสารออนไลน์) 

 หลังจากจัดกิจกรรมครบถ้วนทั้ง 4 กิจกรรมแล้ว ผู้วิจัยให้
นักศึกษาท าแบบทดสอบทักษะการอ่าน และแบบทดสอบทักษะ 
การเขียนหลังเรียน 
 3.6 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย         
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการเก็บข้อมูลปริมาณและข้อมลู
เชิงคุณภาพประกอบด้วย 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
     - แบบบันทึกหลังการเรยีนรู ้
     - แบบสังเกตการณ์อย่างมสี่วนร่วม    
     ข้อมูลเชิงปริมาณ       
     - แบบทดสอบทักษะการอ่าน และแบบทดสอบทักษะ 
การเขียน          
     - แบบประเมินผลทักษะการอา่นและแบบประเมินผลทักษะ 
การเขียน ในวิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วส าหรับคร ู
 3.7 การเก็บรวบรวมข้อมลู   
     - ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษา 
     - ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจาก บันทึกหลังการเรียนรู้  แบบ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
     - ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณจาก แบบทดสอบทักษะการอ่าน และ
แบบทดสอบทักษะการเขียน แบบประเมินผลทักษะการอ่านและ
แบบประเมินผลทักษะการเขียน ในวิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้ว
ส าหรับครู  
 3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 - น าข้อมูลที่ได้จากบันทึกหลังการเรียนรู้ แบบสังเกตการณ์อย่าง
มีส่วนร่วม แบบทดสอบ แบบประเมินผลการเรียนรู้วิชาการอ่าน 
การเขียนร้อยแก้วส าหรับครู  มาสรุปผลด้วยวิธีการบรรยาย 
แบบพรรณนาซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 - น าข้อมูลที่ ได้ จากแบบประเมินผลทักษะการอ่ านและ 
แบบประเมินผลทักษะการเขียน ในวิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้ว
ส าหรับครู มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS 
ค านวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ต (likert) 
[9], (สิน  พันธุ์พินิจ. 2554 : 153) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
          
4. ผลการวิจัย (Results) 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) สร้างกระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  2) ศึกษาการใช้
กระบวนการจิตปัญญาในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย   
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้โดย
อาศัยหลักการและปรัชญาพื้นฐานจิตตปัญญาศึกษา ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง พัฒนาทัศนคติในตนเอง ใช้หลักจิตตปัญญา
มาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ที่ใคร่ครวญจากภายใน
จิตใจ และน าไปพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี 
ผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพและปริมาณอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยปรากฏ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
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 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียน Check-in พัฒนา
สมาธิและผ่อนพักตระหนักรู้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ในการจัดการเรียน
การสอนทุกครั้ง โดยก่อนการเรียนเนื้อหาสาระจะมีกิจกรรมการนอน
ก าหนดลมหายใจเข้าออก ประมาณ 15 นาที และการใช้ดนตรีใน
การผ่อนคลาย หรือดนตรีบ าบัด ท าให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมกับ 
การเรียนอย่างมีสมาธิ และผ่อนคลาย ไม่เกิดความเครียดในการเรยีน 
โดยพบว่า ผู้เรียน “รู้สึกสมองโล่งพร้อมรับกับการเรียนการสอนของ
อาจารย์”(อาณัติชัย ม่วงมูล : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) “ท าให้เรา
จ าได้ดี” (ธารารัตน์ สนใจ : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) “ท าให้สมอง
โล่งดี” (สโรชา ศรีค าพา : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) “เรียนวิชานี้ที
ไรสบายใจทุกที  บรรยากาศในการเรียนดี  ชอบครับ ”(ธนพล   
บังเกิดฤทธิ์ : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) “รู้สึกดีที่ได้นอนก่อนเรียน 
เหมือนเป็นการรีเซ็ตตัวเองให้พร้อมกับการเรียน การท าให้สมอง
โล่งๆ ไม่คิดมาก รู้สึกมีความสุขทุกครั้งท่ีเรียนคาบนี้ เพราะไม่เครียด 
ไม่กดดัน สนุกมากในการเรียน”(กุลรัตน์ ผดุงใจ : แบบบันทึกหลัง
การเรียนรู้ ) ผู้วิจัยเองก็ได้สังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน  พบว่า
“กิจกรรมพัฒนาสมาธิและผ่อนพักตระหนักรู้  ท าให้ นักศึกษา 
ผ่อนคลาย เตรียมพร้อม และเต็มใจร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่”(จนัจิรา 
หาวิชา : แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม) ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็น 
การพัฒนาสมาธิเป็นจิตตบ าบัดในขั้นสมาธิบ าบัด (Mind Therapy) 
เป็นการรู้ตัวด้วยใจ ตั้งแต่จิตก่อนรู้ส านึกจนถึงจิตรู้จิต รู้ส านึก เป็น
สิ่งที่คอยรบกวนจิตใจ ไม่ให้มีสติ สมาธิ หรือนิวรณ์” [1], (ประทักษ์ 
ลิขิตเลอสรวง, 2550 : 1) 
 2. กิจกรรมสุนทรียสนทนา เป็นกิจกรรมทางการสื่อสารที่อยู่ใน
การเรียนการสอนทุกครั้ ง เป็นการสนทนาภายในกลุ่ม  และ 
การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้เรียนจะมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันในช้ันเรียน โดยพบว่า ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ได้ใช้การคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น อภิปราย 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีมารยาทในการฟังเพื่อรับความรู้
และสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อน าไปใช้ในการอ่านการเขียน ดังแบบ
บันทึกหลังการเรียนรู้ โดยอาณัติชัยชัย ม่วงมูล “ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น”(อาณัติชัย ม่วงมูล : แบบบันทึกหลังการ
เรียนรู้) “เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองของแต่ละคน” (ธนัช ประชุมสาร 
: แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) “เราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ของกัน
และกันอีกด้วย” (ภัคพงษ์ อรรถประจง : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) 
“คนพูดก็ต้องมีคนฟัง และฟังอย่างตั้งใจจึงจะได้ความรู้” (สโรชา  
ศรีค าพา : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) “การที่เราตั้งใจฟังกิจกรรม
เราจะได้ความรู้และเนื้อหาสาระของผู้ที่สื่อสารได้อย่างเต็มที่ ”  
(นฤมล เทียนทอง : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) ผู้วิจัยเองก็ได้สังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน พบว่า “กิจกรรมสุนทรียสนทนา นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟัง 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้ได้มุมมองความคิดใหม่ๆ ด้วย 
การฟังที่พิจารณาใคร่ครวญ ไตร่ตรอง นักศึกษาจะน าไปใช้ประโยชน์
ในการเขียนได้”(จันจิรา  หาวิชา : แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม)    
วิธีการ Dialogue Conversation หรือสุนทรียสนทนา จะเป็น 
การพูดและฟังเพื่อนพูดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ได้ความรู้  

ความคิดเห็น เปิดรับความรู้ความคิดเห็นใหม่ ๆ และน าไปใช้ใน 
การเขียนเรื่องออกมาอย่างสร้างสรรค์ มีความลึกซึ้ง มีการใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ดังที่ วิศิษฐ์ วังวิญญู และคณะ [11], (2550 : 
เอกสารออนไลน์) กล่าวถึงความส าคัญของการคุยกัลยาณมิตรหรือ 
สุนทรียสนทนาว่า “ผมได้ยินมาด้วยว่า ให้ฟังอย่างที่ถ้อยค าของคน
อื่น เข้ามาปรับเปลี่ยนความเป็นไปภายในของตัวเรา ก็ถ้อยค าเรื่อง
เล่า อุปไมยอุปมามีส่วนในการสร้างโลกภายในท่ีเราใช้ในการมองโลก
ภายนอก ถ้อยค า เรื่องเล่า อุปมาอุปไมยที่ฟังมาอย่างดี อย่างเต็ม
เปี่ยม ก็สามารถเปลี่ยนโลกภายในของเรา ซึ่งมีมนต์อ านาจใน 
การเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับการมองโลกภายนอกด้วย ใน 
การเรียนรู้นั้น เราต้องเปลือยตัวตนของเราออกในความเป็นไปได้
แห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงจะมาพร้อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นเอง”  
 3. กิจกรรมฟัง วิเคราะห์ และสะท้อนความคิด Reflection จาก
การแนะน าหนังสือ พบว่า เป็นกจิกรรมที่ท าให้ผู้เรียนได้ใคร่ครวญถึง
ความรู้ เกี่ยวกับการแนะน าหนังสือ ขวนขวายหาความรู้ โดย 
การเลือกสรรหนังสือที่ดีมีประโยชน์มาแนะน าให้เพื่อนฟัง ผู้เรียน
อาจใช้ความสนใจ ประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนตัว หรือความคิด
ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งถึงเนื้อหาหรือประโยชน์ที่เพื่อนจะได้รับจาก
หนังสือนั้น ส่วนเมื่อผู้เรียนเป็นผู้ฟังเพื่อนแนะน าหนังสือก็ต้องใช้ 
การฟังอย่างลึกซึ้ ง และเรียนรู้ด้ วยใจที่ เปิดกว้าง รับฟั งผู้อื่น 
สอดคล้องกับหลักจิตตปัญญาศึกษา คือการศึกษาที่ให้ความส าคัญ
ต่อการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) และการเรียนรู้ด้วยใจที่
เปิดกว้าง : การเรียนรู้ที่จะสัมผัสชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างจริงใจ
และอ่อนน้อม เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางความคิด [6], 
(วิจักขณ์  พานิช, 2550 : 33-35) ผู้ เรียนสามารถน าความรู้หรือ
ค าแนะน าต่างๆ ที่มีประโยชน์มาใช้ในการเลือกอ่านหนังสือส าหรับ
อ่าน ข้อมูลบางเรื่องที่ได้ฟังจากเพื่อนก็สามารถท าให้ผู้ เรียนมี
ความคิดอันลึกซึ้ง กว้างไกลและสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานเขียนได้
เช่นกัน ดังเช่น นฤมล เทียนทอง กล่าวว่า “ได้รู้จักหนังสือที่มี 
ความหลากหลาย ได้ข้อคิดจากหนังสือหลายเล่ม ได้เห็นแนวทาง 
การเลือกหนังสือที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละคน” (นฤมล 
เทียนทอง : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) “การตั้งใจฟังอย่างมีสติ 
ได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมายจากการน าเสนอหนังสือของเพื่อน ๆ ใน
ห้อง (ชลลดา เย็นทรวง : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้ ) “ได้รู้จัก
หนังสือท่ีเรายังไม่เคยอ่านว่ามีเนื้อเรือ่ง ประโยชน์อย่างไร โดยการฟัง
จากเพื่อน ๆ ได้รู้จักทัศนคติ ความชอบหนังสือของเพื่อน ๆ แต่ละ
คนว่าชอบอ่านหนังสือประเภทไหน ได้ฝึกการเป็นผู้ฟั งที่ดี  มี 
ความกล้าแสดงออก” (ทานตะวัน โชคทรัพย์เจริญ : แบบบันทึกหลัง
การเรียนรู้ ) ผู้วิจัยเองก็ได้สังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน พบว่า 
“กิจกรรมฟัง วิเคราะห์ และสะท้อนความคิดจากการแนะน าหนังสือ 
นักศึกษาได้ไปศึกษาค้นคว้า มีการคิดใคร่ครวญ เลือกหนังสือที่มี
ประโยชน์ เหมาะสมที่จะแนะน าให้เพื่อนอ่าน มีความหลากหลาย
น่าสนใจ และเมื่อฟังเพื่อนแนะน าหนังสือก็ตั้งใจฟัง เปิดใจรับความรู้
ความคิดและเรื่องราวต่างๆ ในหนังสือที่เพื่อนได้แนะน า เห็นได้จาก
การแสดงความคิดเห็น อภิปรายในช้ันเรียน” (จันจิรา หาวิชา : แบบ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม)    
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 4. การทบทวนบทเรียน Check – out การทบทวนบทเรียนด้วย
ตนเองว่าวันน้ีผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไร สรุปใจความส าคัญจากเรื่อง
ที่เรียน โดยพบว่า ผู้เรียนได้ใช้ความคิดไตร่ตรอง ใคร่ครวญ และมี
สมาธิในการเรียน สามารถสรุปเนื้อหาสาระจากเรื่องที่ เรียน 
แต่ละครั้งได้ ดังเช่น สุรชาติ เครือคช กล่าวว่า “วันนี้ได้เรียนเรื่อง 
การอ่านขยายความและการตีความ การอ่านขยายความ คือ  
การอ่านเพิ่มเติมเพื่อขยายรายละเอียด มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบ 
การอ่านตีความ คือ การอ่านเพื่อพยายามเข้าใจความหมาย ถอด
ความรู้สึก อารมณ์สะเทือนใจจากข้อความที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึง
ผู้อ่าน และได้ท าแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น”  
(สุรชาติ เครือคช : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) “ความรู้ที่ได้ในวันนี้ 
คือ เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งมักจะอยู่ส่วนต้น กลาง และ
ท้ายย่อหน้า แต่หากมีข้อความหลายย่อหน้า ต้องอ่านแล้วตั้งค าถาม 
จะท าให้หาใจความส าคัญได้ง่ายขึ้น และยังได้ความรู้เรื่องการสรุป
ความ โดยอ่านให้เข้าใจ และหาเนื้อหาส าคัญ ตั้งค าถาม แล้วน ามา
เรียบเรียงใหม่” (อรพรรณ  ทองสอน : แบบบันทึกหลังการเรียนรู้) 
ผู้วิจัยเองก็ได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน พบว่า  “นักศึกษาได้
ทบทวนเนื้อหาหลังจากเรียนจบทุกครั้ง เป็นการสรุปความรู้ 
ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน ได้ใช้ความคิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่เรียนมา มี
สมาธิและตั้งใจสรุปเนื้อหา ทบทวนความรู้ หากมีส่วนใดไม่เข้าใจก็
สอบถามอาจารย์เพื่อท าความเข้าใจจนความรู้นั้นถูกต้องครบถ้วน”
(จันจิรา  หาวิชา : แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม)  
 นอกจากแบบบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักศึกษาและแบบ
สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของนักศึกษาแล้ว ยังมีผลจากการท า
แบบทดสอบทักษะวัดการอ่าน และแบบทดสอบทักษะวัดการเขียน 
จากแบบประเมินผลทักษะการอ่านและแบบประเมินผลทักษะ 
การเขียน ในวิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วส าหรับครู  พบว่า 
นักศึกษามีทักษะการอ่านในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ในทักษะการอ่านของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  และนักศึกษามี
ทักษะการเขียนในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิในทักษะการเขียนของนักศึกษาที่ได้รับ
การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
 
5. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)      
 การศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยส าหรับนักศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย 2) เพื่อศึกษา
การใช้กระบวนการจิตปัญญาในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยฐานคิดและปรัชญาพื้นฐานของการจัด
กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา โดยแบ่งออกเป็น  
ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ (humanistic value) กระบวนทัศน์
องค์รวม (holistic paradigm) และใช้หลักการพื้นฐานของการจัด
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา หลักจิตตปัญญา 7 หรือ 7C’s ได้แก่ 
1.หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplative)  

2.หลักความรักความเมตตา (Compassion) 3.หลักการเช่ือมโยง
สัมพันธ์  (Connection) 4.หลักการเผ ชิญ หน้ า (Confronting)  
5.ห ลั ก ค ว า ม ต่ อ เนื่ อ ง  (Continuity)  6.ห ลั ก ค ว า ม มุ่ ง มั่ น 
(Commitment) 7.หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) ซึ่งมี
วิธีการจัดกิจกรรม 4 วิธี คือ 1.กิจกรรมเตรียมความพร้อมใน 
การเรียน Check-in 2.กิจกรรมสุนทรียสนทนา 3.ฟัง วิเคราะห์ และ
สะท้อนความคิด Reflection 4.การทบทวนบทเรียน Check-out 
 กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขา
การสอนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 คน  
  วิธีด าเนินการวิจัย คือ ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการจิตตปัญญา ผู้วิจัยจะให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่าน และแบบทดสอบวัดทักษะการเขียน และหลังจากที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาแล้ว ให้นักศึกษา
ท าแบบแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน และแบบทดสอบวัดทักษะ
การเขียนอีกครั้ง น าผลจากแบบประเมินผลทักษะการอ่านและแบบ
ประเมินผลทักษะการเขียน ในวิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วส าหรับ
ครูที่ ได้มาวิ เคราะห์ทางสถิติ  เป็นการวิ เคราะห์ เชิงปริมาณ 
นอกจากนั้นยังรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของผู้สอน น ามา
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาพบว่า การใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาได้จริง โดย
ประมวลผลจากกิจกรรมทั้ ง 4 กิจกรรม ท าให้นักศึกษาเกิด 
การเรียนรู้ พัฒนา และเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในตนเอง เกิด 
การใคร่ครวญภายในจิตใจ ท าสิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติ สมาธิมากขึ้น 
ดังเช่น การฝึกสมาธิและผ่อนพักตระหนักรู้ในช่วงแรกเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้น ผ่อนคลายใน
การเรียน เตรียมเปิดสมอง เปิดใจรับความรู้ความคิดต่าง ๆ ท าให้
เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสุนทรียสนทนา 
และกิจกรรมฟัง วิเคราะห์ และสะท้อนความคิด ท าให้นักศึกษาได้ใช้
การฟั งอย่างลึกซึ้ ง และเรียนรู้ด้ วยใจที่ เปิดกว้าง รับฟั งผู้อื่น 
สอดคล้องกับหลักจิตตปัญญาศึกษา คือการศึกษาที่ให้ความส าคัญ
ต่อการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) และการเรียนรู้ด้วยใจที่
เปิดกว้าง : การเรียนรู้ที่จะสัมผัสชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างจริงใจ
และอ่อนน้อม เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางความคิด (วิจักขณ์ 
พานิช, 2550 : 33-35) นักศึกษาได้ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองในการอ่านและการเขียน ท าให้ห้องเรียนกลายเป็นชุมชน
แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาทุกคนพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้ให้ 
และผู้รับความรู้ต่าง ๆ ด้วยใจที่เปิดกว้างและเป็นสุข ผลงานการอ่าน
และการเขียนสามารถสะท้อนความคิด ความรู้สึกของนักศึกษาได้
เป็นอย่างดี กิจกรรมสุดท้าย คือ การทบทวนบทเรียน เป็นการสรุป
เนื้อหา รวบรวมความรู้ ความคิด ความเข้าใจ โดยการใคร่ครวญ
ภายในจิตใจอย่างลึกซึ้ง ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในทักษะการอ่าน และการเขียนของนักศึกษา
สูงขึ้น กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาจึงสามารถพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ประมวลผลจากการที่นักศึกษาได้ท า
แบบทดสอบทักษะการอ่าน และแบบทดสอบทักษะการเขียน โดย
ผลจากแบบประเมินผลทักษะการอ่านและแบบประเมินผลทักษะ
การเขียน ในวิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วส าหรับครู  พบว่า 
นั กศึ กษามี ทั กษ ะการอ่ าน ในระดั บดี ม าก  มี ค่ า เฉลี่ ย  4.37  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ในทักษะการอ่านของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และนักศึกษามี
ทักษะการเขียนในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิในทักษะการเขียนของนักศึกษาที่ได้รับ
การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 
6. บทสรุป (Conclusion) 
 การศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยส าหรับนักศึกษา ท าให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ โดย 
การพิจารณาใคร่ครวญ ซึ่งเกิดจากการพิจารณาภายในตนเอง ผู้วิจัย
ได้ให้อิสระกับนักศึกษาในการคิด แสดงความคิดเห็น การเลือก
หนังสือมาแนะน าให้เพื่อนฟัง การคิดอย่างใคร่ครวญ รอบคอบ 
ถี่ถ้วน การพิจารณาอย่างลึกซึ้งในการอ่านและการเขียน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาทักษะทางภาษาที่สูงขึ้น สอดคล้องกับประเวศ วะสี [5], 
(2550) ที่กล่าวว่า “จิตตปัญญาศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การศึกษาทุกระดับ ควรท าความเข้าใจ เห็นคุณค่า และส่งเสริม 
การเรียนรู้แนวนี้ให้มากที่สุด เพื่อจะช่วยพัฒนามนุษย์ให้เกิดปัญญา
สูงขึ้นอย่างแท้จริง”   
  ผู้วิจัยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลังจากได้เรียนโดย
ใช้กระบวนการจิตตปัญญา สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 จากผลการวิจั ยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ยมี ข้ อ เสนอแนะว่า  ค วร ใช้
กระบวนการจิตตปัญญาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยวิชาอื่นๆ 
เช่น การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนร้อยแก้วส าหรับครู การอ่าน
เชิงวิเคราะห์ การพูดและการฟังส าหรับครู เป็นต้น และอาจเพิ่ม
กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษากิจกรรมอื่นๆ เช่น การสนทนากับเสียง
ภายใน การเขียนบันทึกประจ าวัน การวาดภาพเพื่อผ่อนคลาย
อารมณ์ การเจริญสติในการเรียนในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น โดย
สามารถปรับเข้ากับการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับ 

ประถมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับครูผู้สอน 
ภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) เฉพาะครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาที่มีความสมคัรใจในการเข้ารับการฝกึอบรม โดยวิธีด าเนินการวิจัยด าเนินการวิจัยดว้ยรูปแบบ 
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ) แบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 คือ ระยะการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดย
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการส าหรับการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาสร้างหลักสูตรแบบร่าง การ
ทดลองใช้หลักสูตรแบบร่างและการประเมินผลหลักสูตรแบบร่าง ระยะที่ 2 คือระยะการศึกษาผลการน าหลักสูตรไปใช้ เครื่องมือที่ใช้ใน การ
วิจัยครั้งนี้คือ 1) แบบส ารวจความต้องแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในเขต พื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 2) แบบทดสอบวัดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความมีนัยส าคัญโดยการทดสอบสถิติค่าที (t-test dependent) และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมแบบ มาตร
วัดของลิเคิร์ท 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบ ถาม
ต้องการเข้าร่วมในหัวข้อดังนี้ การใช้สื่อบันเทิงและมัลติมีเดีย (ร้อยละ 89.00) การใช้เกมกระดาน บอร์ดเกม ครอสเวิร์ดภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 
88.40) การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 87.60)และการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 87.00) ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบ เทียบ
คะแนนก่อนและหลังอบรมแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารว่มอบรมมีความรู้ความเข้าใจสงูขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 3) ผู้เข้าร่วมอบรมมี ความพึง
พอใจในระดับดีมากทุกหัวข้อ ด้านความรู้หลักการ แนวคิด เทคนิค และรูปแบบการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 93.40) 
เห็นด้วยว่าควรน าหลักสูตรนี้ไปใช้ในการัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาต่อไป (ร้อยละ 93.00)  และสามารถ น าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาตนเอง ร้อยละ (91.00) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครู, กิจกรรมนอกห้องเรียน, การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 
 

Abstract 
 The purpose of this study were to 1) develop English teacher training programme in using out-of-class 
activities for elementary level in Phranakhon Si Ayutthaya 2) study the result of using the English teacher training 
programme in using out-of-class activities for elementary level in Phranakhon Si Ayutthaya. The participants in this study 
were 30 elementary English teachers in Phranakhon Si Ayutthaya selected by using purposive random sampling for 
those who were willing to join the training programme. The research method adopt research and development 
approach by divided the research into two phases: 1) Training Programme Development consisted of four steps which 
are analyzing research paper and need analysis, drafting the training programme, piloting the training programne, and 
evaluating the programme; 2) Using Training Programme with the participants. The research instruments and data 
analysis were 1) Need analysis with Likert scale questionnaire using average and percentage in analyzing data 2) pre-
post test of the training programme using average, SD and t-test dependent in analyzing data 3) the participant’s 
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opinion toward the programme using average, percentage and SD in analyzing data. The research finding were 1) the 
participants prefer the topic of using entertainment media and multimedia (89.00%), using board games (88.40%), 
English story telling (87.60%) and English skit play (87.00%) respectively, 2) the participants had higher score on post 
test statistically significant different at 0.05 level, 3) the participants’ opinion toward the programme were knowledge 
theory technique in out-of-class activities (93.40%), to use this training programme for other English teachers (93.00%) 
and to gain knowledge to develop themselves (91.00%) respectively. 
Keywords : English teacher training programme, out-of-class activities, tasks, Communicative Language Teaching 
 

บทน า 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาก
ทีสุ่ดภาษาหนึ่งในโลกและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้กลาย 
เป็นทักษะส าคัญของผู้ เรียนในศตวรรษที่  21  ตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชา 
ภาษาอังกฤษ ได้เน้นถึงการปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching : CLT)  โดยปรับการ    
เรียนการสอน จากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่ม 
จากการฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามล าดับ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรม และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ และการเพิ่มกิจกรรม ภาษาอังกฤษในและนอก 
ห้องเรียนเพื่อกระตุ้นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ [1] [2]  
 ครูเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จในการ 
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน เนื่องจาก 
ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ของ
ภาษา การปฏิสัมพันธ์ การเลียนแบบและการมีเจตคติที่ดีต่อ การ
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ ครูจึงต้องมีความรู้ ความสามารถด้าน การ
จัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อจะช่วยกระตุ้น สร้างแรง จูงใจ
และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และการใช้ภาษา ของผู้เรียน 
[3]  
 Scrivener [4] อธิบายถึงความหมายของกิจกรรม ไว้คือ ‘สิ่งที่
ผู้เรียนได้ท ำ ซึ่งตัวผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรใช้หรือ ท ำงำนกับภำษำ 
เพื่อที่จะบรรลุสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้’ นอกจากนี้  Nunan [5] ยัง
อธิบายความหมายของกิจกรรมหรือภาระงาน (task) ไว้ว่า เป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่ผู้ใช้เน้นถึง
ความหมายของภาษามากกว่าค านึงถึงหลักไวยากรณ์ แต่อย่างไรก็
ตามไม่ได้หมายความว่าไวยากรณ์นั้นไม่มีความส าคัญ กล่าวคือการ
พัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์โดยการเน้นการน าเสนอ ความหมาย 
และความหมายกับโครงสร้างทางไวยากรณ์นั้น มีความ สัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน และการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมนั้น ช่วย
กระตุ้นในการเรียนรู้และทัศนคติเชิงบวกแก่ผู้เรียน [6] 
 นอกจากนี้ อาทิตยา เวียงนิล [7] ได้ระบุว่านักเรียนส่วนใหญ่ 
มักจะท ากิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านภาษา 
พบว่านักเรียนได้ท าน้อยมาก เนื่องจากการขาดโอกาสที่จะใช้ภาษา 
อังกฤษในสถานการณ์จริงและความจ ากัดทางด้านทรัพยากรในการ 
ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนที่เป็นที่นิยมมากที่สุด คือ กิจกรรมการ 

ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่เป็นที่นิยมรองลงมาคือ 
กิจกรรมฟังเพลงภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอ่านออกเสียงภาษา 
อังกฤษ กิจกรรมการอ่านป้าย ประกาศ หรือป้ายโฆษณา ที่เป็น 
ภาษาอังกฤษ และ กิจกรรมการตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น 
ภาษาอังกฤษ ตามล าดับ กิจกรรมที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาภาษา 
อังกฤษสูงที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมการแปลข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย กิจกรรมการ 
พูดภาษาอังกฤษกับคุณครู การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
และกิจกรรมการฟังเพลงภาษาอังกฤษ ตามล าดับ 
 ประโยชน์จากการใช้กิจกรรมนอกห้องเรียนภาษาอังกฤษนั้น ยัง
ช่วยส่งผลต่อทักษะภาษาอังกฤษและทัศนคติของผู้เรียนอีกด้วย Lai 
และคณะ [8] ได้สรุปว่าการใช้กิจกรรมนอกห้องเรียน ภาษาอังกฤษ
ได้เสริมสร้างสมรรถนะที่ส าคัญในการเรียนภาษา อังกฤษของ
นักเรียนฮ่องกง เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน แรงใฝ่ในการ เรียนรู้และ
ทัศนคติเชิงบวก และยังช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคะแนน ผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนในห้องเรียนที่สูงข้ึน [9]  
 ชูชัย สมิทธิไกร [10] กล่าวถึงความหมายในการฝึกอบรมไว้ว่า
การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการที่จะช่วยพัฒนาหรือฝึกฝน 
บุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือความ 
ช านาญ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับภาระ 
งานที่ได้รับ รวมถึงการก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อ การปฏิบัติงาน เพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญ 
ในการพัฒนา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน การน ากิจกรรมที่หลากหลายมาใช้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของครูเพื่อ 
ตอบสนองนโยบายที่ทางกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการสอนโดยน ากิจกรรมมาใช้ และเพื่อพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาและทดลองหลักสูตร 
อบรมครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช้ กิจกรรมนอกห้อง 
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรี- 
อยุธยา 
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2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอก 
ห้องเรียนส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   
ขอบเขตการวิจัย 
     กลุ่มตัวอย่าง คือครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 
คน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Random Sampling) เฉ พ าะ ค รู ผู้ ส อ น ใน ระ ดั บ 
ประถมศึกษาที่มีความสมัครใจในการเข้ารับการฝึกอบรม 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยด้วยรูปแบบกระบวนการวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development) แบ่งเป็น 2 ระยะคือ 
 ระยะที่ 1 ระยะการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น      
4 ขั้นตอนดังนี ้
 - ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างหลักสูตร 
ฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยว 
ข้องและวิเคราะห์เอกสาร และส่วนท่ี 2 คือ การส ารวจความต้องการ 
ฝึกอบรมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในเขต
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 70 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
ในการส ารวจความต้องการในประเด็นด้านเนื้อหาและระยะเวลาใน 
การจัดอบรมระยะสั้นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท 5 ระดับ  
    - ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโดยน าข้อมูลจากการ 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาพิจารณาเพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรม โดย 
ด าเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่  1 การจัดท าหลักสูตรฝึก 
อบรมฉบับร่าง โดยน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการใน 
ขั้นตอนที่ 1 มาจัดท าหลักสูตรอบรม และส่วนที่ 2 การประเมิน 
หลักสูตรการฝึกอบรม ฉบับร่างโดยเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมิน 
และน ามาปรับปรุงก่อนน าไปทดลองใช้  โดยใช้ผู้เช่ียวชาญด้าน 
เนื้อหาจ านวน 3 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมและ ความ
สอดคล้องของหลักสูตรจ านวน 3 คน 
    - ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรม โดยน า 
หลักสูตรอบรมฉบับร่างที่แก้ไขจากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไป 
ทดลองใช้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สอนในระดับช้ันประถมศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน     
    - ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมแบบร่าง 
โดยการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการฝึกอบรมแบบร่าง โดย
ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอ ใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรมและน าหลักสูตรแบบร่างมาปรับปรุงแก้ไขเป็น 
หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
 ระยะที่ 2 ระยะการศึกษาผลจากการน าหลักสูตรไปใช้ 
น าหลักสูตรที่ปรับปรุงและแก้ไขจากการทดลองใช้ไปใช้กับ กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คนซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สมัครเข้าร่วมอบรม 
ตามความสมัครใจ และประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการฝึก 
อบรม โดยใช้รูปแบบวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนและ 

หลังอบรมและการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม แบบ
มาตรวัดของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 แบบส ารวจความต้อง การใน
การฝึกอบรมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในเขต
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะหโ์ดยการ หาค่าเฉลี่ย 
หาค่าร้อยละ และแบบประเมินความเหมาะสมและความ สอดคล้อง
ของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญโดยการหาค่า IOC 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
มีนั ยสาคัญ โดยการทดสอบสถิติ ค่ าที  (t- dependent) และ
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝึกอบรม แบบมาตรวัดของ
ลิเคิร์ท 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมกิจกรรมนอกห้อง 
เรียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ในเขตจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาจ านวน 70 คน พบว่า ด้านเนื้อหาผู้ตอบแบบสอบ 
ถามต้องการเข้าร่วมในหัวข้อดังนี้ การใช้สื่อบันเทิงและมัลติมีเดียเช่น 
เพลง ละคร ภาพยนตร์ วิดีโอ เป็นต้น (ร้อยละ 89.00) การใช้เกม 
กระดาน บอร์ดเกม ครอสเวิร์ด ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 88.40) การ
เล่ านิทานภาษาอั งกฤษ (ร้อยละ 87.60) การแสดงละครสั้น 
ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 87.00) การอ่านหนังสือ นิยาย สิ่งพิมพ์ 
ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 86.80) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัด 
กิจกรรมนอกห้อง เรียนเช่น Blog, Facebook เป็นต้น (ร้อยละ 
85.00) การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 82.40) การพูดสุนทรพจน์ 
ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 82.20) และการจัดกิจกรรมชมรมภาษา 
อังกฤษ(ร้อยละ 86.80) โดยด้านระยะเวลาผู้ตอบแบบสอบถามต้อง 
การเข้าร่วมที่ระยะเวลา 2 วัน (12 ช่ัวโมง) โดยคิดเป็นร้อยละ89.20  
ดังตารางที่ 1 
2. ผลการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของหลักสูตร โดยใช้
การหาค่า IOC ใน 10 ด้านดังต่อไปนี้ แนวคิดพื้นฐานในการ พัฒนา
หลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการอบรมของ หลักสูตร 
การเรียงล าดับของเนื้อหา ความยาวของเนื้อหาแต่ละ หัวข้อ การ
อบรมเหมาะกับเวลา เนื้อหามีระดับความง่ายและยาก 
กิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อ เนื้อหามีประโยชน์ในการน าไป 
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึก 
อบรม โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง IOC ที่ 0.86 
 
2. จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ ก่อน
และหลังการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาในเขต จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยาพบว่า คะแนนทดสอบหลังการอบรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 25.75 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ ก่อนการอบรม
ที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 14.41 โดยผลต่างเฉลี่ย  (D̅) เท่ากับ 11.34 
ค่าสถิติ t เท่ากับ 7.87 แสดงว่าผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านเนื้อหาของการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ภาษาอังกฤษที่
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig= 0.000 < 0.05) 
 3. จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมนอก 
ห้องเรียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ในเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 30 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับดีมากทุกหัวข้อซึ่งมากกว่าร้อยละ 85 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรู้หลักการ แนวคิด เทคนิค 
และรูปแบบการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 
93.40) เห็นด้วยว่าควรน าหลักสูตรนี้ไปใช้ในการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษา อังกฤษในระดับประถมศึกษาต่อไป (ร้อยละ 93.00)  และ

สามารถ น าความรู้ที่ ได้ รับไปพัฒนาตนเอง ร้อยละ (91.00) 
ตามล าดับ 
 4. ด้านเนื้อหาที่ใช้ในหลักสูตรการอบรมการจัดกิจกรรมนอก 
ห้องเรียนส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ในเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นแบ่งออกเป็น 4 หน่วยดังน้ี 
 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมนอกห้องเรียนและ 
        การใช้เกมกระดาน  
 หน่วยท่ี 2 การจัดค่ายภาษาอังกฤษและชมรมภาษาอังกฤษ 
 หน่วยท่ี 3 การเล่านิทาน แสดงละคร และพูดในท่ีชุมชน 
 หน่วยที่ 4 การใช้สื่อบันเทิงและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม 
             นอกห้องเรียน 
 โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใช้เวลาในการฝึกอบรมจ านวน 3 
ช่ั ว โ ม ง  ต่ อ ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ร ว ม เ ป็ น  12 ช่ั ว โ ม ง

 
ตารางที่ 1 ความต้องการในการเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 
  

ประเด็นเนื้อหา 
ระดับผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย (X̅) ร้อยละ 
ด้านเนื้อหา   
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมนอกห้อง 
เรียนเช่น Blog, Facebook เป็นต้น 

4.25 85.00 

การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 4.12 82.40 
การจัดกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 4.01 80.20 
การใช้สื่อบันเทิงและมลัตมิีเดยีเช่น เพลง ละคร 
ภาพยนตร์ วิดีโอ เป็นต้น 

4.45 89.00 

การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 4.11 82.20 

ประเด็นเนื้อหา 
ระดับผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย (X̅) ร้อยละ 
การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ 4.35 87.00 
การเลา่นิทานภาษาอังกฤษ 4.38 87.60 
การอ่านหนังสือ นิยาย สื่อสิ่งพิมพภ์าษาอังกฤษ 4.34 86.80 
การใช้เกมกระดาน บอร์ดเกม ครอสเวิร์ด ภาษาอังกฤษ  4.42 88.40 
ด้านระยะเวลา   
1 วัน (6ช่ัวโมง) 3.24 64.80 
2 วัน (12 ช่ัวโมง) 4.46 89.20 
มากกว่า 2 วันข้ึนไป  (12 ช่ัวโมงขึ้นไป) 3.68 73.60 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ใน
ระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
 

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

ก่อนเรียน 30 14.41 2.28 
11.34 7.87 19 0.000* 

หลังเรียน 30 25.75 2.00 
  *  มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0 .0 5

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเรื่อง  “การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับครูผูส้อนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
  

หัวข้อในการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ร้อยละ 

ด้านความคิดเห็นต่อหลักสูตร    
ท่านได้รับความรูห้ลักการ แนวคิด เทคนิค และรูปแบบการจดั กิจกรรม
นอกห้องเรียนภาษาอังกฤษ 

4.67 0.45 93.40 

ท่านสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปพัฒนาตนเอง 4.55 0.67 91.00 
ท่านสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปพัฒนาการปฏิบตัิงานของท่าน 4.43 0.55 88.60 
ท่านเห็นด้วยว่าควรน าหลักสูตรนี้ไปใช้ในการัฒนาครูผูส้อนภาษาอังกฤษ 
ในระดับประถมศึกษาต่อไป 

4.65 0.43 93.00 

ด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตร    
เนื้อหาการอบรม 4.46 0.41 89.20 
การเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปปรับ
ใช้ในช้ันเรียน 

4.42 0.37 88.40 

วิทยากรที่ให้การอบรม 4.47 0.45 89.40 
สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 4.42 0.65 88.40 
สถานท่ีที่ใช้ในการอบรม 4.38 0.54 87.60 
เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก 4.36 0.56 87.20 

 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 
ส าหรับ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา โดยการแบ่งขั้นตอนในการพัฒนาออกเป็น 2 
ระยะคือ ระยะการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และระยะการศึกษา ผล
การน าหลักสูตรไปใช้ โดยในระยะแรกนั้นการศึกษาความ ต้องการ
ในการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนส าคัญและเป็นกรอบแนวทาง ในการ
พัฒนาหลักสูตร โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของเดสเซล  [11] ที่
กล่าวคือ การวิเคราะห์บุคลากรที่จะพัฒนาเพื่อ  ให้ เกิดความ
เหมาะสมกับโปรแกรมการพัฒนาว่าควรพัฒนาในด้าน ใดบ้าง ผู้วิจัย
จึงน าผลจากการส ารวจความต้องการอบรมเป็นขั้นตอน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ในการก าหนดกรอบและเนื้อหาของ 
หลักสูตร โดยกิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับนักเรียนในระดับประถม 

ศึกษานั้น จะเห็นได้ว่าด้านกิจกรรมสื่อ เกม เพลง ภาพยนตร์ การ
เล่านิทาน แสดงละครภาษาอังกฤษน้ันเป็นสิ่งที่นักเรียนช่ืนชอบ และ
ส่งผลให้ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมีความต้องการอบรม ใน
หัวข้อนี้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคในการฝึก อบรม 
ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง กิจกรรมกลุ่ม
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยสอดคล้องกับจงกลนี ชุติมา
เทวินทร์ [12] 
 2. การศึกษาผลจากการน าหลักสูตรการจัดกิจกรรมนอกห้อง 
เรียนส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังอบรมซึ่งเป็น 
แบบทดสอบที่ประกอบไปด้วย ด้านความรู้ ดา้นทฤษฎี และด้านการ 
วางแผนการจัดกิจกรรมนอกห้อง โดยผลคะแนนแบบทดสอบหลัง 
การอบรมเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 37.80 คะแนนทดสอบหลังการอบรม 
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อยู่ที่ร้อยละ 85.83 ความพึงพอใจของผู้ร่วมอบรมในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับดีมาก โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรด้าน 
ความรู้ เทคนิค แนวคิดการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยผู้เข้าร่วม 
อบรมสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานต่อไปได้ 
และเห็นความส าคัญให้น าหลักสูตรนี้ไปใช้กับกลุ่มครูผู้สอนภาษา 
อังกฤษต่อไป โดยมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 89.62 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนภาษาอังกฤษในบริบทประเทศไทย โดยเฉพาะด้านกิจกรรมนอก 
ห้องเรียนนั้นยังมีน้อย ดังนั้นควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ 
นอกจากควรเพิ่มการติดตามผลการน าความรู้ที่ครูได้รับจากการเข้า 
ร่วมอบรมไปปรับใช้ใน ห้องเรียนและแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอนภาษา 
อังกฤษในโรงเรียนของตนเอง 
 ในด้านประเด็นของหลักสูตรในการพัฒนาระยะเวลาที่ใช้ใน ใน
การฝึกอบรมยังไม่เพียงพอควรใช้ระยะเวลาที่มากกว่านี้และควร 
แยกประเด็นแต่ละหัวข้อในการฝึกอบรมและควรน าไปประยุกต์ใช้ 
ในเขตจังหวัดอื่นๆเพื่อศึกษาผลการวิจัยที่แตกต่างกัน 
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Abstract 

 The objectives of this research were to: develop peer-assisted learning on computer programming in 
usability of control function course, compare students' learning achievement before and after using peer-assisted 
learning, The target group for this research were 25 first students of diploma, during Computer Business The tools used 
in the research were: lesson plans, achievement test. The data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, and dependent samples t-test. The results of this research were as follows: The efficiency of the peer-
assisted learning was that has the criteria 80/80, the students' achievement after using peer-assisted 
learning was significantly higher than before using the exercises at the  level. 
Keywords : Peer-assisted learning, Usability of Function, Computer Programming Learning achievement 
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Abstract 
  This research aims to 1) Develop a teaching style for friends.Of students in the Diploma. Business Computer 
Efficiency is standard 80/80 2) Satisfaction study How to manage a friend's friend class The target group is the 2nd year 
Diploma students in Business Computer. 2nd semester of academic year 2017 12 persons .The instruments used in the 
research were: 1) Performance Test 2) The achievement test. 3) Satisfaction Study Form How to teach friends to help 
friends. Data analysis uses the average. And standard deviation The research found that 1) Develop a teaching style for 
friends. Of students in the Diploma. Business Computer The efficiency of 82.22/88.33, which meets the criteria of 80/80  
2) The results of the analysis. Of students teaching with peer-assisted leaning found The overall level is very high. 
Keywords : Peer-assisted leaning, Graphics applications, Perfomance 
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การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร ์
และการบ ารุงรักษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

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

สุนทร  การชัยศรี1  และ นิป เอมรัฐ2 
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2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์และการ

บ ารุงรักษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
พัฒนาสื่อวีดิทัศน์ ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียน ที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อวีดิทัศน์
แบบสาธิต ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.82/84.29 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และ 2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยการใช้พัฒนาสื่อวีดิทัศนแ์บบสาธิต พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : สื่อวีดิทัศนแ์บบสาธิต, การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา 

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

and maintenance, and 2 )  study achievement on demonstration video on assembling computers in computer and 
maintenance.The target group for this research were 32 third year students of vocational in business computer.         
The tools used in the research were: 1) video, and 2) achievement test. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, and dependent samples t-test. The results of this research were as follows: 1) The efficiency of the 
demonstration video on assembling computers in computer and maintenance was 8 1 .82/8 4.29 that has the criteria 
80/80, and 2 )  the students' achievement after using the video was significantly higher than before using the 
demonstration video at the .05 level. 
Keywords : Demonstration Video, Assembling Computers, Computer And Maintenance 
 
1. บทน า
     ปัจจุบันการศึกษาถือว่ามีความส าคัญต่อความส าเร็จในชีวิตของ
บุคคลเป็นอย่างมากเพราะเป็นรากฐานส าหรับ ช่วยให้บุคคลสามารถ
ก้าวไปถึงความส าเร็จตามที่บุคคลนั้นๆได้คาดหวังเอาไว้ ครูผู้ให้
การศึกษาแก่เยาวชนมีหน้าที่ให้การศึกษา สั่งสอน อบรมบ่มนิสัย
ให้แก่บุคคลนั้นๆทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจและความ
ประพฤติ คุณ ภาพของผู้ เรี ยนนั้ นนอกจากจะ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ 
และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดให้ก็
นับว่าเป็นสิ่ งส าคัญยิ่ งอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน         
ของผู้เรียนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้เข้าใจในสิ่ง
ที่ต้องการให้รู้การส่งเสริมให้ผู้สอนได้เข้าใจถึงแนวทางการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การสอนมิได้หมายถึง     
การให้วิชาความรู้ หรือเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยให้เด็กได้
คิดโดยการถามค าถามเด็กการแนะน าแนะแนวเพื่อช่วยเด็กแก้ปัญหา 
การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้านต่างๆ [1] การสอน คือ การที่บุคคล
ผู้หนึ่ง (ครู) น าเอาความรู้สึกนึกคิดและชีวิตของตนเองมาเผยแพร่ให้
อีกบุคคลหนึ่ง (ผู้ เรียน) ทราบ เพื่อให้ผู้ เรียนได้  พิจารณาและ
เลือกสรรเอาคุณสมบัติ ทัศนคติ และค่านิยมที่ดยีึดถือเป็นของตนเอง
และปฏิบัติตาม [2] 

การที่ ค รู จะสาม ารถปฏิ บั ติ งานการสอนได้ ดี ขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถในการผสมผสานกับศาสตร์อื่นๆว่าด้วยการสอนกับ
ศิลปะของการสอนเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการสอน
สูงสุด ซึ่งวิธีสอนเทคนิคการสอนของครู ไม่สามารถกล่าวได้ว่าวิธีใด
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เป็นวิธีสอนท่ีดีที่สุด เพราะการเรียนการสอนนั้นจะต้องขึ้นกับองค์ประกอบ
หลายประการ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องตัดสินใจเลือก
วิธีการสอนตามความเหมาะสมของสภาพที่เป็นอยู่ควรน าเทคนิค
ต่างๆ มากระตุ้นและปลุกเร้าเพื่อเลือกความสนใจของผู้เรียนโดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่ก าหนดให้  และ การเลือก
วิธีการสอนนั้นผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
หลากหลายวิธีและสามารถเลือกใช้ได้ตามความ เหมาะสมกับผู้เรียน 
กับแต่ละสถานการณ์ และแต่ละสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเรียน   
การสอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ครูผู้สอนจึง จ าเป็นต้องเลือกวิธี
สอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการสอน
แบบใช้สื่อวีดิทัศน์เป็นรูปแบบที่ มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นพบค าตอบด้วย
ตนเอง จากการสังเกต การน าข้อมูลมาอธิบาย พยากรณ์ ทดสอบ 
และการน าความรู้ไปใช้ จึงท าให้ระบบการสอนแบบใช้สื่อวีดิทัศน์
เป็นการสร้างคุณภาพให้ผู้เรียนในลักษณะเสริมทักษะเป็นวิธีเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง [3]   

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษาของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มีความท้าทายสูงขึ้นมากในปัจจุบัน เนื่องจากการสอนโดยใช้ วิธีการ
สอนแบบปกติ มีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้บรรยายโดยใช้สื่อเพาเวอร์
พอยท์ และเอกสารประกอบการสอนนั้น เป็นสิ่งที่ผู้เรียนคุ้นชินอยู่
แล้ว ประกอบด้วยโดยลักษณะเนื้อหาของรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
การบ ารุงรักษา เป็นไปในลักษณะ ที่ต้องอาศัยทักษะทั้งด้านความจ า
และการคิดวิเคราะห์อย่างมาก ท าให้ผู้เรียนเกิดอาการเบื่อหน่าย 
และท าให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยภาพรวมลดลง ดังนั้น จึงควร
มีการค้นหาวิธีการสอนแบบใหม่ทดแทนแบบเดิมที่ผู้เรียนคุ้นเคย 
และ สร้างความสนใจให้กับผู้เรียนให้สามารถเรียนได้อย่างมีความสุข 
ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดวิธีการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เนื่องจากเป็นสื่อที่
เหมาะสมส าหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน เพราะวีดิทัศน์เป็นสื่อที่
สามารถท าให้ ผู้ เรียน ได้ เห็ นภาพ ซึ่ งอาจเป็ นภาพนิ่ ง  หรือ
ภาพเคลื่อนไหว และท าให้ผู้เรียนได้ยินเสียงท่ีสอดคล้องกับภาพนั้นๆ 
วีดิทัศน์สามารถใช้ในการสาธิตอย่างได้ผล เป็นสิ่ งที่สามารถช่วยให้
ผู้เรียนเห็นสิ่งที่ควรเห็น และปฏิบัติตามได้เป็น สื่อวีดิทัศนเ์ป็นสิ่งเร้า
ตามกระบวนการเรียนรู้ที่จูงใจผู้ เรียน โดยผ่านระบบประสาทการ
มองเห็นและ การได้ยินส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการรับรู้  
ข้อมูลและเกิดการเรียนรู้ อีกทั้งในสื่อวีดิทัศน์มีการน าเสนอหลาย ๆ 
อย่าง เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียงบรรยาย    
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนรู้ได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยาย 
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น จะต้องมีการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้สื่อวีดิทัศน์ [4]   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้สื่อ 
วีดิทัศน์แบบสาธิต เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เรื่อง การ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นอันจะท า
ให้การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษาได้ผลตาม
จุดมุ่งหมายต่อไป 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิตให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อวีดิทัศน์
แบบสาธิต เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คอมพิวเตอร์
และการบ ารุงรักษา มจี านวนทั้งสิ้น 32 คน 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูและการหาประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมือ   

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าตามล าดับ [5]  ดังนี ้
3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ 
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นแบบปรนัย จ านวน 10 ข้อ โดยได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพความสอดคล้องกับเนื้อหาจากหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
3.2.2 สื่อวีดิทัศน์แบบธิต วิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา เรื่อง 
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่ประกอบไปด้วยภาพและ
เสียงที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความยาวทั้งหมด 
32.41 นาที โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากหัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาให้ตรงตาม
หลักสูตรและน าไปทดสอบกับนักเรียน และน ามาแก้ไขปรับปรุง 
3.3 การรวมรวมข้อมูล 
3.3.1 ช้ีแจงข้อตกลงในการเรียนการสอนให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 
3.3.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทดสอบความรู้
ของนักเรียน   
3.3.3 ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อวีดิทัศน์       
แบบสาธิต วิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา เรื่อง การประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี
ที่ 3 จ านวน 32 คน 
3.3.4 ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้วโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.3.5 คิดค่าทางสถิติ สรุปผล และจัดท ารายงานการวิจัย 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.4.1 คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนโดยใช้ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3.4.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1และ E2 

3.4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนการใช้สื่อ 
วีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที 
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4. ผลการวิจัย 
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง การประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                  
มีผลการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 
4.1 การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต    
วิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา เรื่ อง การประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพ
ของตัวแรกและตัวหลังตามที่แสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต            
วิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

คะแนน
ระหว่างเรียน 

(E1) 

ผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน 

(E2) 

ประสิทธิภาพ
ของ 

สื่อวีดิทัศน์ 
32 81.82 84.29 81.82 / 84.29 

จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
จากการใช้สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต สูงกว่าร้อยละ 80 จากการหา
ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต ก่อนเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดคิดเป็น 81.82 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) ส่วนการ
ประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (E2) ของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นแบบทดสอบหลังเรียน ได้ 84.29 ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์     
แล้วพบว่า สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต วิชาคอมพิวเตอร์และการ
บ ารุงรักษา ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3              
สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ธุรกิจ  ที่ สร้ างขึ้น นั้ นมีประสิทธิภ าพ              
81.82 / 84.29 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อน
และหลังเรียนด้วยพัฒนาสื่อวีดิทัศนแ์บบสาธิต 

ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน 

คะแนน n 
คะแนน

เต็ม 

 

X S.D. t P 

ก่อนเรียน 32 10 4.66 0.97 
1.69 0.00* 

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

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการทดสอบการมีนัยส าคัญมีค่า 0.00 
ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญ .05 (ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 
95%) แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดีกว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับความมีนัยส าคัญ .05 ซึ่งเปรียบเทียบกันแล้วแตกต่าง
กัน  

5. สรุปผลและอภิปราย 
5.1 ประสิทธิภาพของการใช้สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต เร่ือง การ
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จากการใช้สื่อวีดิทัศน์      
สูงกว่าร้อยละ 80 จากการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต 
ก่อนเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคิดเป็น 81.82 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 
80 ตัวแรก (E1) ส่วนการประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (E2) 
ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นแบบทดสอบหลังเรียน ได้ 
84.29 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) เมื่อพิจารณาจากผลการ
วิเคราะห์แล้วพบว่า สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต วิชาคอมพิวเตอร์และการ
บ ารุงรักษา ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.82/84.29
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ผลทั้งนี้เนื่องจากสื่อวีดิทัศน์
แบบ สาธิต ที่ น าม าใช้มี ป ระสิ ท ธิภ าพท า ให้ นั ก เรี ยน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่  3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เนื่องจาก E1 ผู้วิจัยสอนแบบ
บรรยาย เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนท า
แบบทดสอบ E2 ผู้วิจัยใช้สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่องการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนท าแบบทดสอบ ผลคะแนนของ
นักเรียนหลังจากการใช้สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต มีผลคะแนนที่ดีและ
เป็นไปตาม เกณฑ์  ซึ่ งสอดคล้องกับ  สุริยา เทพิน  [6] พบว่า
ประสิทธิภาพโดยรวมของสื่อวีดิทัศน์โดยรวมเป็น 93.83/90.69 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
5.2 นักเรียนที่เรียนโดยการใช้สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต เร่ือง การ
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าสื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต 
มีคุณภาพ สามารถท าให้นักศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและ
หลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต 
เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียน พบว่าแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้         
สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์       
หลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ผลทั้งนี้เนื่องจาก นักเรียนท่ีใช้สื่อวีดิทัศน์แบบสาธิต ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และยังสามารถน าสื่อวีดิทัศน์แบบ
สาธิต ไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนได้ตลอดเวลา นักเรียน
ยังสามารถทบทวนเนื้อหาการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการ
บ ารุงรักษา ได้ตลอดเวลา  ซึ่งสอดคล้องกับ จิตราภรณ์ ช่ังกริส [7] 
พบว่าวีดิทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom     
ในรูปแบบวีดิทัศน์ มีทักษะปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ สมัคร อยู่ลอง [8] 
พบว่าวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ความเข้าใจสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากต่อเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ควรจะท าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์แบบ
สาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ 
และการบ ารุงรักษา ผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาลัย เพื่อเป็นการ
เพิ่มช่องทางให้อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาใน
รายวิชาได้ด้วยตนเอง ต่อไป  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
6.2.1 ควรมีการวิจัยในทุกระดับช้ันเรียนและวิชาอื่นๆ  เพื่อจะได้ฝึก
ทักษะของนักเรียนและนักศึกษาต่อไป 
6.2.2 ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างการใช้สื่อวีดิทัศนแ์บบสาธิตกับวิธีสอนแบบอ่ืนๆ 
6.2.3 ควรจะมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อวีดิทัศน์
แบบสาธิต ว่านักเรียนมีความพอใจอยู่ในระดับใด 

7. เอกสารอ้างอิง 
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ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
การอ่านท านองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Study the rhythmic verse reading problems of learning management 

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

Phranakorn Sri Ayutthaya Rajabhat University. 
 

1ชนิกา จิตจักร สาขาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
2วิชลดา รอดแก้ว สาขาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1E-mail : chanika_jt@hotmail.co.th ; 2E-mail : vichon_vichy93@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะและเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัด                
การเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 171 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ช้ันปี
ที่ 1-5 จ านวน 166 คน และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 คน 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้สอนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนไว้ได้มากที่สุด 
อีกทั้งผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ ปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนและความพึงพอใจต่อสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ในด้านสภาพปัญหาของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการอ่านท านองเสนาะมากที่สุด รองลงมาคือ
ปัญหาการขาดความสนใจในการอ่านท านองเสนาะและปัญหาการขาดทักษะในการอ่านท านองเสนาะ ส่วนปัญหาในด้านการจัดการเรียน      
การสอน  สื่อ และความพึงพอใจต่อสื่อสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 2) แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่านท านอง
เสนาะควรให้ผู้เรียนท่องบทอาขยานก่อนการเรียนทุกครั้งเพื่อท าให้ผู้เรียนจดจ าค าประพันธ์ได้ โดยผู้สอนควรสาธิตวิธีการอ่านท านองเสนาะ
เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างความศรัทธาให้แก่ผู้เรียน รวมถึงห้องเรียนที่ใช้ส าหรับการสอนอ่านท านองเสนาะควรมีกระดานอัจฉริยะ เพื่อผู้เรียนได้
สัมผัสทั้งทางสายตาและทางการได้ยิน ที่ส าคัญคือผู้สอนควรเข้าร่วมอบรมหลักการอ่านท านองเสนาะอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง
และควรแนะน าแหล่งค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน  
ค าส าคัญ : ปัญหา  แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดการเรียนรู้  การอ่านท านองเสนาะ 
 

Abstract 
 This research had the objective to study the rhythmic verse reading problems of learning management 
and to find the solutions of the rhythmic verse reading problem of the Thai language teaching students, Faculty of 
Education, Phranakorn Sri Ayutthaya Rajabhat University, and their solutions. The sample group consisted of 177 1st-5th 
Year students and 5 teachers in Thai Language Teacher Major, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University. 
 The result indicated that: 1) the teachers failed to organize learning activities in order following the written 
learning management plan at high level due to insufficient knowledge transfer skill, while the problems of learning 
media and satisfaction on learning media were at low level. It also indicated that the problems of the students were 
that most of them did not possess rhythmic verse reading skill at very high level, followed by their uninterest in 
rhythmic verse reading, while the problems of learning management, learning media and satisfaction on learning media 
were at low level; 2) the solutions to the learning management problems of rhythmic verse reading were that the 
students should be arranged to read the rhythmic verse before starting the class in order to well remember the verse. 
The teachers should demonstrate the rhythmic verse reading to develop faith in learning. Furthermore, the classrooms 
should have smart board so that the students can learn by both seeing and hearing. Finally, the teachers should 
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regularly participate in rhythmic verse reading training in order to develop themselves and to be able to suggest 
additional learning source to the student. 

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

 
1. บทน ำ 
 ทักษะด้านการอ่านถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพราะมนุษย์จ าเป็นต้องใช้การอ่านเพื่อ
แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง และแสวงหาความเพลิดเพลินให้ชีวิต 
พฤติกรรมการอ่านมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การอ่านออกเสียง และ
การอ่านในใจ การอ่านท านองเสนาะเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านออก
เสียง เอกฉัท จารุเมธีชน (2539 : 46) ให้ความหมายการอ่านท านอง
เสนาะว่า เป็นการอ่านออกเสียงแบบหนึ่งที่ใส่ท านองให้มีเสียงสูง ๆ 
ต่ า ๆ ให้ฟังไพเราะ  บทที่น ามาอ่านท านองเสนาะ ได้แก่  บทร้อย
กรองประเภทต่าง ๆ  ซึ่งมีลักษณะบังคับเฉพาะชนิดท าให้เวลาอ่าน
เกิดจังหวะตามจ านวนค า เสียงวรรณยุกต์หรือเสียงหนักเบา ผู้อ่าน
จึงควรศึกษาลักษณะของค าประพันธ์  และใช้ลีลาการอ่านให้
เหมาะสมกับชนิดของค าประพันธ์ด้วย เพื่อให้เกิดความไพเราะ
เสนาะหูและท าให้ผู้อ่าน ผู้ฟังเข้าถึงความงามของภาษา ซึ่งกวีได้
สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างวิจิตรบรรจง 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนและตัวช้ีวัดในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 1.1 โดยใหผู้้เรียนสามารถอ่านบทร้อยกรองเป็นท านอง
เสนาะได้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551:34) การอ่านท านองเสนาะ
เป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสุนทรียภาพและความ
งดงามทางภาษาของบทร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์ได้ดีที่สุดและการที่
ทักษะการอ่านท านองเสนาะได้รับการบรรจุลงในตัวช้ีวัดของสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในการเรียนรู้
เรื่องการอ่านท านองเสนาะของผู้เรียน แต่กระนั้นการจัดการเรียนรู้
การอ่านท านองเสนาะก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรปัญหา   
ที่ส าคัญกว่านั้น คือผู้เรียนจ านวนมากไม่สามารถอ่านท านองเสนาะ
ได้หรือหากอ่านได้ก็อ่านอย่างไม่ถูกต้อง 
 ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการอ่านท านองเสนาะส าหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร ของคุณ
ศิริมาส ชีวะบุตร(2545) พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอน                
การอ่านท านองเสนาะ ด้านปัญหาของครูผู้สอน ได้แก่ ปัญหาด้าน 
การขาดความสนใจของนักเรียนและปัญหาดา้นกลวิธีการสอนของครู  
ด้านปัญหาของนักเรียน นักเรียนมีความเห็นว่า การอ่านท านอง
เสนาะใช้เวลาเรียนนาน ท าให้เรียนทักษะอื่นๆ น้อยลง จัดกิจกรรม
แต่ละชนิดได้ไม่ทั่วถึงและไม่เต็มที่  และนักเรียนไม่มีความมั่นใจ      
ในการอ่านและขาดความกล้าแสดงออก เช่นเดียวกับที่กรมวิชาการ 
(2543) ช้ีแจงว่า “ครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการอ่านท านอง
เสนาะได้ถูกต้องและไพเราะมีน้อย” เนื่องจากครูผู้สอนยังขาดกลวิธี
การน าเสนอและขาดสื่อการสอนด้านการอ่านท านองเสนาะที่ มี
ประสิทธิภาพจึงไม่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

 นอกจากนี้จากการที่คณะผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านค าประพันธ์ยังพบว่า ผู้เรียนขาดความสนใจ 
ไม่มั่นใจตนเอง และไม่เข้าใจหลักการอ่านค าประพันธ์ที่ถูกต้อง
เท่าที่ควร ท าให้การจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะไม่ได้รับ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย  
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะ
ดังกล่าว จึงได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่าน              
ท านองเสน าะของนั กศึ กษาส าขาวิช าการสอนภาษ าไทย                      
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการส ารวจปัญหาด้านการอ่านท านองเสนาะของนักศึกษาครู                
ซึ่งในอนาคตจะไปประกอบอาชีพครูในโรงเรียน ด้วยเห็นว่านักศึกษา
ครูเหล่านี้เป็นก าลังส าคัญที่จะช่วยพัฒนาการอ่านท านองเสนาะให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น รวมถึงคณะผู้วิจัยยังได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา 
เพื่อพัฒนาให้การจัดการเรียนรู้การอ่านออกเสียงท านองเสนาะ
ถูกต้องและตรงตามความมุ่งหมายของตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   
 

2.วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คณ ะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     2.2 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่าน
ท านองเสน าะของนั กศึ กษาส าขาวิช าการสอนภาษ าไทย                        
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย          
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้การอ่านท านองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กล่าวคือ มีการส ารวจปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะโดยใช้
เครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมา  ดังนี้ 
 3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาสาขาวิชา               
การสอนภาษาไทยช้ันปีท่ี 1-5  คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  จ านวนทั้งสิ้น 166 คน  และอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน 5 คน 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.2.1ลักษณะของเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 
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            1. แบบสอบถาม  ส าหรับใช้ในการศึกษาปัญหาการจัดการ
เรียนรู้การอ่านท านองเสนาะแบ่งได้เป็น 2 ชุด  ได้แก่ แบบสอบถาม
ส าหรับนักศึกษา และแบบสอบถามส าหรับอาจารย์ 
  2. แบบสัมภาษณ์ ส าหรับใช้ในการหาแนวทางการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะ แบ่งได้เป็น 2 ชุด 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ส าหรับนักศึกษาและแบบสัมภาษณ์ส าหรับ
อาจารย์        
  3.2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 การวิจัยช่วงที่ 1 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะ 
 การวิจัยช่วงที่ 2 ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  โดยน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยช่วงที่ 1 
มาสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านท านองเสนาะเพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยช่วงที่ 1 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะ 
 การวิจัยช่วงที่ 2 ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยช่วงที่  1 มา
สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการอ่านท านองเสนาะเพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา   
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าแบบสอบถามที่ได้จากนักศึกษาและอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การประเมินมาตรวัดเพื่อแปลผลและ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยใช้แนวคิดของลิเคิร์ต (Likert)  
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่าน
ท านองเสนาะมาสรุปผลแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการบรรยาย
แบบพรรณนาซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

4. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้การอ่านท านองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาจารย์สาขาการสอนภาษาไทยจ านวน 5 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์
สอนในรายวิชาการอ่านท านองเสนาะ  โดยส่วนใหญ่ ใช้เวลา
เตรียมการสอน 2-4 ช่ัวโมงในแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งผู้สอนส่วนใหญ่
เคยได้รับการอบรมสัมมนาหรือเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ   
การอ่านท านองเสนาะ 

นักศึ กษาจ านวน 166 คน ส่ วน ใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง 
นักศึกษามีความชอบทางด้านภาษาไทย โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับ
วรรณคดีและวรรณกรรม อีกทั้งนักศึกษาส่วนมากชอบการอ่าน

ท านองเสนาะ โดยในภาคการเรียนที่ผ่านมานักศึกษามีการฝึกอ่าน
ท านองเสนาะระดับปานกลาง 

 

 2. สภาพปัญหาของผู้สอนและนักศึกษา 
  2.1 ผู้สอน 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.0 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 เรื่องคือ การไม่สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เขียนไว้ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.4 อยู่ในระดับปานกลาง  การไม่มีเวลา
เพียงพอที่จะใช้วิธีสอนและเทคนิคอื่น ๆ ได้นอกจากวิธีสอนแบบ
บรรยาย มีค่าเฉลี่ย 3.2  อยู่ ในระดับปานกลาง และการขาด               
การประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 3.0 อยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 ด้านความรู้ความเข้าใจในการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.2 อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรื่ องที่ มี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  3 ล าดับ ได้แก่                        
การขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 3.6                  
อยู่ในระดับมาก การขาดประสบการณแ์ละความช านาญ อยู่ในระดับ
ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.4  และการขาดความรู้ ความเข้าใจด้าน
วิธีการสอน  การอ่านท านองเสนาะ มีค่าเฉลี่ย 3.0 อยู่ในระดับ             
ปานกลาง  
 ด้านสื่อการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับมาก 
โดยมี  4 เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยจ านวนเท่ากัน ได้แก่เรื่อง การใช้สื่อ               
การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การใช้สื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่สอน การใช้สื่อที่ทันสมัย การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับวัยและความสนใจของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.6 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือเรื่องการมีสื่อที่พอเพียงต่อความต้องการของนักศึกษา           
มีค่าเฉลี่ย 3.4 อยู่ในระดับปานกลาง   
 ด้ า น ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต่ อ สื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร เรี ย น รู้                           
มีค่าเฉลี่ย 3.25 อยู่ในระดับปานกลาง โดยความพึงพอใจต่อสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือความเพียงพอของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.4 อยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือเรื่องความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการความเพียงพอของต ารา/หนังสือและ
สิ่งพิมพ์ในห้องสมุดและความเหมาะสมของต ารา/หนังสือและ
สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยจ านวนเท่ากัน คือ 3.2 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
  2.2 ผู้เรียน 
 ด้านความรู้ความเข้าใจในการอ่านท านองเสนาะ มีค่าเฉลี่ย 
2.70 อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีโดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด             
3 เรื่องได้แก่  ปัญหาการขาดทักษะในการอ่านท านองเสนาะ                    
มีค่าเฉลี่ย 2.84 อยู่ในระดับ ปานกลาง ปัญหาการขาดความสนใจใน
การอ่านท านองเสนาะ มีค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง และ
ปัญหาการขาดความรู้ทางฉันทลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย 2.74 อยู่ในระดับ            
ปานกลาง 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.44 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 เรื่องได้แก่ ผู้สอนมี              
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม          
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มีค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดับมาก มีการให้ข้อมูล ช้ีแนะ แหล่งค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก และส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ย 3.54 อยู่ใน
ระดับมาก 
 ด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดับมาก 
โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูดสุด 3 เรื่อง ได้แก่ การใช้สื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่สอน มีค่าเฉลี่ย 3.77 อยู่ ในระดับมาก เรื่องการใช้สื่อ               
การสอนที่ส่งเสริมการเรยีนรูท้ี่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับ
มาก และการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมาก 
 ด้านความพึงพอใจต่อสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 
3.24 อยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด 3 เรื่อง ได้แก่ 
ความเหมาะสมของต ารา/หนังสือและสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย
3.25 อยู่ในระดับปานกลาง  เรื่องความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  มีค่าเฉลี่ย 3.24 อยู่ในระดับปานกลาง  
และเรื่องความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
และความเพียงพอของต ารา/หนังสือและสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.23 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ในการสอนการอ่านท านองเสนาะของผู้เรียน 
  3.1 ควรมี เทคนิคและวิธีการสอนที่ถูกต้อง              
และปรับมุมมองใหม่ให้มองว่าการอ่านท านองเสนาะไม่ใช่เรื่อง
ล้าสมัย 
  3.2 ไม่ควรเน้นเนื้อหาและหลักการมากเกินไป 
ควรเน้นการฝึกปฏิบัติจริง และควรน าชนิดของค าประพันธ์ที่มักนิยม
อ่านท านองเสนาะอย่างง่าย เช่น กลอนสุภาพ กาพย์ยานี เป็นต้น 
  3.3 จัดให้มีการฝึกทักษะด้วยการแข่งขันอ่าน
ท านองเสนาะ ฝึกอ่านและแต่งกลอน 
  3.4. ควรจัดงบประมาณส าหรับกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านท านองเสนาะ โดยเชิญศิลปิน หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงด้าน
การอ่านท านองเสนาะมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
 
 4. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่าน
ท านองเสนาะ 
 จากการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้การอ่านท านอง
เสนาะ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลเป็นแนวทางแล้วน าไป
สัมภาษณ์ สอบถามความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ ด้านการสอน               
การอ่านท านองเสนาะแล้วนั้นสามารถสรุปแนวทางการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะได้ดังนี้ 
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  ก่อนการเรียนการสอนอ่านท านองเสนาะทุกครั้งผู้สอนควร
ให้ผู้เรียนท่องบทอาขยานก่อนการเรียนทุกครั้ง  เพื่อท าให้ผู้เรียน
จดจ าค าประพันธ์ได้  โดยผู้สอนจะสาธิตการอ่านท านองเสนาะเป็น
แบบอย่างก่อนเพื่อสร้างความศรัทธาให้แก่ผู้เรียนหรือให้เพื่อนร่วม
ช้ันเรียนที่ ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการอ่านท านองเสนาะมาสาธิตให้เพื่อนในช้ันเรียนดูเป็น
แบบอย่าง 
  หากผู้สอนไม่มีความช านาญด้านการอ่านท านองเสนาะ 
ผู้สอนควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เช่น ไปอบรม
ที่กรมศิลปากรหรือจากวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการอ่าน
ท านองเสนาะเมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนการอ่านท านอง
เสนาะ หากพบว่าผู้ เรียนยังไม่สามารถอ่านท านองเสนาะได้                  
ให้ผู้สอนอ่านเป็นร้อยแก้วก่อน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแบ่งวรรคได้
อย่างถูกต้อง 
 การประเมินผลการอ่านท านองเสนาะ หากพบว่าผู้เรียนไม่
กล้าอ่านท านองเสนาะหน้าช้ันเรียน  ผู้สอนสามารถเรียกผู้เรียนมา
พบที่ห้องพักครูและให้ฝึกอ่านท านองเสนาะโดยไม่ให้ผู้เรียนทราบว่า
ผู้สอนก าลังประเมินผลการอ่านท านองเสนาะอยู่ 
 2. ด้านความรู้ความเข้าใจในการสอน 
 ปัญหาผู้เรียนไม่ทราบความหมายของค าศัพท์เป็นที่มาของ
ปัญ หาการออกเสี ย งหลายประการ เช่น  ขาดอารมณ์ ร่ วม                
ในการอ่านท านองเสนาะ การออกเสียงไม่ตรงตามฉันทลักษณ์               
เป็นต้น ผู้สอนแก้ไขได้โดยใช้วิธีสอนฉันทลักษณ์ให้ผู้เรียนทราบก่อน
พร้อมทั้งบอกความหมายของค าศัพท์ให้แก่ผู้เรียน แล้วจึงสอนเรื่อง
การผันเสียงวรรณยุกต์ที่มีท านองเสียงสูงเพื่อให้ค าประพันธ์มีความ
ไพเราะ โดยผู้สอนจะต้องอ่านท านองเสนาะให้ผู้เรียนฟังมากกว่า               
1 ครั้ง พร้อมทั้งใช้น้ าเสียงที่สอดรับกับเนื้อหาในแต่ละบท  อีกทั้งใน
ขณะที่สอนให้ผู้สอนควรสังเกตและวิเคราะห์ว่าผู้เรียนสนใจเรื่องใด  
เพื่อจะได้สอดแทรกการสอนผ่านเรือ่งราวต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ  และ
ขณะสอนควรสอดแทรกอารมณ์ขันบ้างเพื่อสร้างบรรยากาศใน                
การเรียน 
 3.ด้านสื่อการเรียนการสอน 
 ห้องเรียนที่ใช้ส าหรับการสอนอ่านท านองเสนาะควรมี
กระดานอัจฉริยะที่มีลักษณะคล้ายกระดาน แต่สามารถใช้ฉายภาพ
ในจอคอมพิวเตอร์ได้ สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและสามารถ
เขียนข้อความลงในกระดานอัจฉริยะได้ เพื่อใหผู้้เรียนซึ่งเป็นวัยรุ่นจะ
ได้สัมผัสทั้งทางสายตา และทางการได้ยิน เพราะวัยนี้จะให้ความ
สนใจสื่อที่เคลื่อนไหว เห็นภาพชัดเจน อีกทั้งควรท าให้เนื้อหาที่สอน
สามารถเช่ือมโยงหรือประยุกตใ์ช้กับการด าเนินชีวิตจริงของผู้เรยีนได้ 
จะช่วยลดปัญหาเรื่องผู้เรียนไม่สนใจการอ่านท านองเสนาะได้ เพราะ
เห็นว่ามิใช่เรื่องไกลตัว 
 ในบางกรณีหากไม่มีกระดานอัจฉริยะผู้สอนเลือกใช้การ
ร้องเพลงด้วยตนเองเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งสามารถสร้างสื่อขึ้นมา
ด้วยตนเองได้โดยให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านการ
วาดภาพ ด้านการประดิษฐ์ และด้านการระบายสีมาช่วย  
 4. ด้านความพึงพอใจต่อสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ต าราหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นเพียง
หลักเกณฑ์ในการแต่งค าประพันธ์แต่ไม่ได้สอนหลักการอ่านท านองเสนาะ 
ดังนั้นผู้สอนจึงควรแนะน าแหล่งค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน 
พร้อมทั้งแนะน าให้เข้าร่วมการอบรมหลักการอ่านท านองเสนาะ
อย่างสม่ าเสมอ 
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5. อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา                    
การจัดการเรียนรู้การอ่านท านองเสนาะของนักศึกษาสาขาวิชา              
การสอนภาษาไทย คณ ะครุศาสตร์  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่าผู้สอนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามล าดับขั้นตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนไว้ได้มากท่ีสุด
ซึ่งแตกต่างกับผลการวิจัยของศิริมาส ชีวะบุตร (2545) ที่พบว่า
ปัญหาของครูผู้สอน คือ ปัญหาด้านการขาดความสนใจของนักเรียน
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้สอนยังขาดทักษะด้านการ
จัดการเรียนการสอนและขาดทักษะการอ่านท านองเสนาะ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2543) ที่ได้กล่าวถึงความสามารถของ
ผู้สอนท านองเสนาะไว้ว่า “ครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน
ท านองเสนาะได้ถูกต้องและไพเราะมีน้อย” สามารถแก้ไขได้โดยการ
หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เช่น เข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับการอ่านท านองเสนาะ แต่ในขณะเดียวกันปัญหาด้านสื่อการ
เรียนการสอนและความพึงพอใจต่อสื่อสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย แสดงให้เห็นว่าทางสาขาการสอนภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความพร้อม
ในเรื่องสื่อการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้พอสมควร  
 ปัญหาของผู้สอนอีกประการหนึ่งที่พบรองลงมาคือ ผู้สอน
ส่วนใหญ่ขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจซึ่งปัญหานี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริมาส ชีวะบุตร (2545) ที่พบปัญหา
ด้านกลวิธีการสอนของครูเช่นเดียวกัน  
 ในด้านสภาพปัญหาของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ขาด
ทักษะในการอ่านท านองเสนาะมากที่สุด แต่กระนั้นผู้เรียนยังคงให้
ความสนใจในการอ่านท านองเสนาะและต้องการที่จะเรียนรู้หลักการ
อ่านท านองเสนาะ สะท้อนให้เห็นว่าการอ่านท านองเสนาะยังคงเป็น
ที่สนใจของผู้เรียน และผู้เรียนยังมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะ
การอ่านท านองเสนาะให้ดีขึ้น สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็นไว้ว่าควรจัดงบประมาณส าหรับกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านท านองเสนาะ โดยเชิญศิลปิน หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงด้าน
การอ่านท านองเสนาะมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และควรจัดให้
มีการฝึกทักษะด้วยการแข่งขันอ่านท านองเสนาะ ฝึกอ่านและแต่ง
กลอนส่วน  
 ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนพบค่อนข้างน้อย
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อตัวผู้สอนและการจัดการเรียนรู้
อย่างไรก็ตามผู้สอนควรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ                   
เพราะจะท าให้การอ่านท านองเสนาะมีความน่าสนใจและสามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เรียนที่มีต่อวิชาการอ่านท านองเสนาะไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นได้ อีกทั้งผู้เรียนควรหมั่นศึกษาหาความรู้และฝึกฝน
การอ่านท านองเสนาะอย่างสม่ าเสมอเช่นเดียวกัน 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย 
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 จํานวน 28 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม แบบฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้าน
การสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.46) 2) ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียอยู่ในระดับสูง 3) ผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 4) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.61)  
ค าส าคัญ : หลักสูตรฝึกอบรมครู, นวัตกรรม, บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย, การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

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

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

1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดให้จัดรูปแบบการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้ครูในโรงเรียนได้พัฒนาความรู้ในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี เพ่ือนํามาพัฒนาด้านการสอนของตนเองมากข้ึน  
ดังปรากฎในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65 กล่าวว่า 
“ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้ เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ” 

และมาตรา  66 กล่ าว ว่า  “ผู้ เ รี ยนมี สิท ธิ ไ ด้รั บก าร พั ฒ นา 
ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในโอกาสแรกที่
ทําได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต” [1] โดยผู้สอนต้องบูรณาการให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม และ
ดํารงชีวิตในสังคม ต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้
เ พ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่สุดหรือให้ผู้เรียน 
เปน็ศูนย์กลาง โดยครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะแนวทางอํานวยความสะดวก
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และให้ข้อคิดเห็น ให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียนโดยให้บทบาทในการเรียน
การสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญได้ศึกษาค้นคว้า การทําแบบฝึกหัด  
ทํารายงานตามแบบแผนหรือตามกิจกรรมที่ได้จัดไว้ และมีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ศตวรรษที่ 21 [2]   
 การพัฒนาครูให้มีความสามารถทางการผลิตและใช้เทคโนโลยี
การศึกษา มีมาตรการสนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ และ
ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีการศึกษา  ช่วยในการจัดการ
วางแผนและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการทั้งหมด เพ่ือให้
การฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายและทันต่อ
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก [3]  
การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาครูวิธีหน่ึง ให้ได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ใหม่เพ่ิมเติม เป็นการเพ่ิมสมรรถภาพในการทํางาน 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมให้มีลักษณะเป็นครูยุคศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ได้น้ัน ครูต้อง
ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ต้องมีความคิดที่
กว้างไกล มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนและควรคํานึงถึงวัยของ
ผู้เรียนและมีความเข้าใจในสื่อที่จะนํามาถ่ายทอด [4], [5]  
  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเรียน
การสอนและการจัดการต่าง ๆ เก่ียวกับการศึกษา ประเด็นสําคัญจึง
อยู่ที่จะประยุกต์หรือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร ให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนรู้มากที่สุด โดยที่ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ควบคู่ 
ไปกับการจัดความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยให้ผู้เรียน
เข้าถึงความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของ
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3],[6] สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เป็นสื่อที่น่าสนใจที่สุดสื่อหน่ึง กล่าวคือเป็นการนําคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการเรียนการสอน การทบทวน การทําแบบฝึกหัด และการวัดผล
ประเมินผล มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ เรียนกับคอมพิวเตอร์
ตลอดเวลา ซึ่งอาจเป็นตัวหนังสือ ภาพกราฟิก เสียง ผู้เรียนได้เรียน
ตามอัตราความเร็วของตนเองเรียนที่ไหนเมื่อใดก็ได้ [7] บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นนวัตกรรมที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อ
กระบวนการเรียนการสอนมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ควบคุมเน้ือหาด้วยตนเอง สามารถแสดงผล
ย้อนกลับได้ทันที ประเมินผลในรูปแบบฝึกหัดหรือการทดสอบ ทั้งยัง
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียนอย่างมาก เน่ืองจาก
ผู้ เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ไ ด้ทุกที่ โดยไม่จํากัดเวลา บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียจึงเป็นนวัตกรรมที่จุดเด่นและมี
ประโยชน์ต่อการศึกษาในศาสตร์สาขาต่างๆ เป็นสื่อที่สามารถสร้าง
แรงจูงใจผู้เรียนได้ดี และอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย มีการ
โต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรียน [8] 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะสามารถ
เพ่ิมคุณภาพของครูเพ่ือให้พัฒนาตนเองและผู้เรียนไปในทางที่
ถูกต้องได้ เน่ืองจากการสังเกตและสอบถามครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ 2 พบว่า
ยังไม่มีสื่อคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และไม่สามารถพัฒนาสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ ผู้ วิจัยในฐานะเป็นอาจารย์สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการผลิต
ครูเพ่ือให้มีความรู้และทักษะการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียใช้ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้มี
คุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาวิชาชีพที่ต้องนําคนกลุ่มน้ีไปพัฒนาชาติ และเป็น
แม่พิมพ์ของเด็กและเยาวชนเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.2 เพ่ือศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
3.1 หลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก 
3.2 ผู้ เ ข้ารับการอบรมมีทักษะการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ใน
ระดับสูง 
3.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนฝึกอบรม 
3.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมครูในการ
สร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก  
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ครู ในสังกัดสํา นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 จํานวน 4,008 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 โดยการเลือกแบบ
เจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นผู้มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น และมีความสมัครใจในการเข้าร่วม
อบรมตามวันและเวลาที่กําหนด โดยผู้วิจัยได้ประกาศรับสมัครผู้เข้า
รับการอบรมทางเว็บไซต์เฟสบุ๊กแฟนเพจของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา เป็นเวลา 15 วัน ได้ครูที่มีคุณบัติตามที่กําหนดและสมัครใจ
เข้ารับการอบรมจํานวน 28 คน  
4.2 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
 การฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเน้ือหาในการฝึกอบรม 
ดังน้ี หน่วยที่ 1 แนะนําโปรแกรม Adobe Captivate เบื้องต้น 
หน่วยที่ 2 เตรียมพร้อมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยที่ 3 
การใส่เน้ือหาให้กับสื่อการสอน หน่วยที่ 4 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน และหน่วยที่ 5 การเผยแพร่บทเรียน 
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4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย 
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัล ติมี เ ดีย  ผลสัมฤทธ์ิ ด้านการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย และความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม
ครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดข้ันตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการ
วิจัยตามลําดับ โดยแบ่งข้ันตอนออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
5.1 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู 
5.1.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูผู้สอน เพ่ือนํามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับเป็นแนวทางในการ
กําหนดองค์ประกอบและรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 
5.1.1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็น
ต่างๆ ดังน้ี 1) ศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 2) ศึกษา
หลักการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน และ 3) ศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
5.1.1.2 ดํ า เ นิ นการสํ ารวจความต้ องการของครู ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นครู
พ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลกับผู้วิจัยได้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง จากน้ันทําการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลข้อมูลที่ได้ 
5.1.2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เป็นการสร้างหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผลการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
5.1.2.1 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบ
ของหลักสู ตร  8 องค์ประกอบ  ดั ง น้ี  1) หลักการและเหตุ ผล  
2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) หัวข้อและเน้ือหาการฝึกอบรม  
4) กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม 5) สื่อประกอบการอบรม 6) แบบฝึก
ทักษะ 7) แบบทดสอบ และ 8) การวัดและประเมินผล 
5.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
5.1.3.1 หลักสูตรฝึกอบรมครู ในการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5.1.3.2 แบบฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดีย จํานวน 5 แบบฝึกทักษะ โดยการวัดกระบวนการจํานวน 
7 รายการประเมิน 
5.1.3.3 แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมหลัง
ฝึกอบรม ชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
5.1.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และคําถามปลายเปิด 
5.1.4 นําหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้ดําเนินการพัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน โดยใช้แบบ

ประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ และคําถามปลายเปิด จากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม  
ให้สมบูรณ์ 
5.2 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู 
 เป็นการนําหลักสูตรไปทดลองใช้กับครูในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง จากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
5.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยข้ันตอนดังน้ี 
5.2.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ 
5.2.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5.2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดและสมัครใจเข้า
รับการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาการอบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง โดยวัด
ความรู้ก่อนฝึกอบรม และระหว่างการอบรมเก็บรวบรวมข้อมูลทักษะ
การฝึกอบรม  
5.2.1.4 การเก็บข้อมูลหลังการฝึกอบรม โดยการวัดความรู้หลังการ
ฝึกอบรม และการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม 
จากน้ันตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมด 
5.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยข้ันตอนดังน้ี 
5.2.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบการสร้างข้อสรุป ตีความ จากการแสดงความคิดเห็นในการ
สัมภาษณ์ที่ได้จากการบันทึก แล้วนําผลที่ได้มากําหนดประเด็นตาม
กรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยการพิจารณาค่าของความคิดเห็นจะ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย [9] ดังน้ี 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
5.2.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบประเมินทักษะการสร้าง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมี เดีย  โดยพิจารณา
กระบวนการจากข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยการสังเกตจากวิทยากร
เป็นรายบุคคล จํานวน 7 รายการประเมิน กําหนดเกณฑ์ให้คะแนน 
2 ปฏิบัติได้ดี คะแนน 1 ผ่าน และคะแนน 0 ต้องปรับปรุง นํามาหา
ค่าร้อยละและวิเคราะห์ระดับทักษะการปฏิบัติเป็น 5 ระดับ [10] 
ดังน้ี  
 ร้อยละ 80 - 100 หมายถึง มีระดับทักษะปฏิบัติในระดับสูงมาก 
 ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง มีระดับทักษะปฏิบัติในระดับสูง 
 ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง มีระดับทักษะปฏิบัติในระดับปานกลาง 
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 ร้อยละ 50 - 59 หมายถึง มีระดับทักษะปฏิบัติในระดับตํ่า 
 ร้อยละ 0 - 49 หมายถึง มีระดับทักษะปฏิบัติในระดับตํ่ามาก 
5.2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลัง
การฝึกอบรมหลังฝึกอบรม โดยการใช้สถิติทดสอบค่า t แบบกลุ่ม
ตัวอย่างเดียว (One-sample t-test) 
5.2.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
6. ผลการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถ
นําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
6.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 ท่าน โดยภาพรวม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาข้ึน 
มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.46, S.D. = 0.50) แสดง
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรม 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 4.40 0.50 มาก 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
3. หัวข้อและเน้ือหาการฝึกอบรม 4.47 0.52 มาก 
4. กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม 4.56 0.51 มากท่ีสุด 
5. สื่อประกอบการอบรม 4.60 0.52 มากที่สุด 
6. แบบฝึกทักษะ 4.27 0.46 มาก 
7. แบบทดสอบ 4.33 0.49 มาก 
8. การวัดและประเมินผล 4.40 0.52 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.46 0.50 มาก 
 
6.2 ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6.2.1 ผลการประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการประเมินแบบ
ฝึกปฏิบัติ พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการสร้าง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมี เดียอยู่ในระดับสูง  
(ร้อยละ 78.11)  แสดงดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมบทเรียน 
    คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย 

รายการประเมิน รวม ร้อยละ แปลผล 
1. ความถูกต้องในการทํางาน 221 78.93 สูง 
2. ความคล่องแคล่วในการทํางาน 215 76.79 สูง 
3. การเลือกใช้เครื่องมือเหมาะสม 211 75.36 สูง 
4. การใช้เวลาเหมาะสม 225 80.36 สูงมาก 
5. การลดข้ันตอนการทํางาน 209 74.64 สูง 
6. การใช้เครื่องมือได้หลากหลาย 227 81.07 สูงมาก 
7. ความประณีต 223 79.64 สูง 

ภาพรวมการประเมิน 1,531 78.11 สูง 
 
6.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า  
ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมแตกต่างกัน โดยผลการทดสอบวัด
ความรู้หลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าการทดสอบก่อนฝึกอบรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
      (n=28) 
การทดสอบ คะแนนเต็ม �̅� S.D. t p 
ก่อนฝึกอบรม 20 7.68 2.04 

12.81 .000* 
หลังฝึกอบรม 20 13.75 1.65 

*p < .05 t(.05, df 27) t = 1.70 
 
6.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เ ข้ารับการอบรมต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61, S.D. = 0.55) แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อ  
   หลักสูตรฝึกอบรม 

รายการประเมิน x̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านเน้ือหาและเวลาในการอบรม 4.54 0.71 มากท่ีสุด 
2. ด้านวิทยากรและการบรรยาย 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
3. ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
4. ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 4.68 0.47 มากที่สุด 

ภาพรวมการประเมิน 4.61 0.55 มากที่สุด 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัล ติมี เดียเ พ่ือการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 
มีประเด็นที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
7.1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี
โครงสร้างเน้ือหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 5 หน่วย 
ได้แก่ หน่วยที่ 1 แนะนําโปรแกรม Adobe Captivate เบื้องต้น 
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ประกอบด้วย ความหมาย ความสําคัญ และส่วนประกอบของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย และส่วนประกอบของโปรแกรม 
Adobe Captivate หน่วยที่ 2 เตรียมพร้อมบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ประกอบด้วย การจัดการหน้าสไลด์ การแทรกตัวอักษร 
การแทรกรูปภาพและมัลติมีเดีย หน่วยที่ 3 การใส่เน้ือหาให้กับสื่อ
การสอน ประกอบด้วย การสร้างกล่องข้อความ การแทรกรูปภาพ
แบบหมุน การแทรกเอฟเฟกต์ต่างๆ หน่วยที่ 4 การสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียน ประกอบด้วย การสร้างกิจกรรมและแบบทดสอบรูปแบบ
ต่าง ๆ และหน่วยที่  5 การเผยแพร่บทเรียน  ประกอบด้วย  
การเผยแพร่แบบทั่วไป การเผยแพร่แบบแอปพลิเคชัน เป็นผลจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม แล้วยังสํารวจความต้องการของครูในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบในการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับวามต้องการของผู้ เ ข้ารับการอบรม 
สอดคล้องกับ ภาสกร [11] ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง  
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานสําหรับครูภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษา โดยได้เป็นจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับเป็นแนวทางในการ
กําหนดองค์ประกอบและรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม จากน้ันผู้วิจัยได้
ทําการประเมินคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
5 ท่าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า หลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาข้ึน เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ดี มีเน้ือหาครบถ้วน  
ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้สนใจอย่างแท้จริง เหมาะสมกับ 
ยุคสมัยในปัจจุบัน มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้หลักสูตร
ฝึกอบรมให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ควรปรับปรุง
เน้ือหาบางหน่วยให้มีความเหมาะสมและมีความกระชับมากข้ึน ทั้งน้ี 
เพราะบางหน่วยฝึกอบรมสามารถบูรณาการเน้ือหากันได้ เพ่ือไม่ให้
เกิดความเบื่อหน่ายในการฝึกอบรม ซึ่งจากคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
ดังกล่าว จึงได้ดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยได้ผสมผสาน
เน้ือหาของหลักสูตรให้กระชับย่ิงข้ึน เน้นการฝึกทักษะปฏิบั ติ 
ที่สอดคล้องกับเน้ือหา แต่ยังคงความต้องการของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นสําคัญ และ 2) ควรปรับปรุงกิจกรรมการฝึกอบรมให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับชื่อของหลักสูตรฝึกอบรม ที่มุ่งส่งเสริม 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรมการฝึกอบรมให้มากข้ึนเป็นตัวอย่าง
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นคุณค่าและมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
(computing skill) ทั้งน้ี ผู้ วิจัยได้นําเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง 
เข้ามาใช้ในการทํากิจกรรม โดยเลือกใช้ Google Drive เป็นระบบที่
ใช้งานง่ายและเป็นประโยชน์สําหรับการจัดเก็บ และแบ่งปันเน้ือหา
ช่วยในเรื่องของการทํางานร่วมกัน และเป็นเครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จความท้าทายความต้องการและการ
พัฒนาวิชาชีพในอนาคตได้ [12], [13] นอกจากน้ันมีการประเมินก่อน
และหลังฝึกอบรม และระหว่างการฝึกอบรม มีเกณฑ์การประเมินที่
ชัดเจน ทั้งน้ีหลักสูตรการฝึกอบรมได้ผ่านการประเมินตรวจสอบ
ความเหมาะสมสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยรวมพบว่ามีคุณภาพในทุก

รายการมีผลเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.27-4.60 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กําหนด 
7.2 การศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู ในการสร้าง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 ผลการประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า โดยภาพรวม 
ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมมีทั กษะการสร้างน วัตกรรมบท เรี ยน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียอยู่ในระดับสูง เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่กําหนด ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีเน้ือหา
ของหลักสูตรตรงกับความต้องการของครูผู้เข้ารับการอบรม ส่วน
ด้านเน้ือหาและกิจกรรมจัดให้มีการเรียนรู้ในลักษณะภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการที่ถูกต้องก่อน 
แล้วจึงให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนได้เป็นนวัตกรรมที่ต้องอาศัย
ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์ของผู้คิดค้น 
สอดคล้องกับ ทิศนา [14] ที่กล่าวว่า นวัตกรรมด้านการเรียนการ
สอนมีลักษณะเป็นแนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่สามารถ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ดังน้ันลักษณะของหลักสูตร
ฝึกอบรมจึงเป็นเชิงปฏิบัติการ ใช้หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เ น้นใหผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรม มีส่ วนร่วม 
ในกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสนใจที่จะ
เรียนรู้และฝึกปฏิบั ติไปพร้อมกัน [6] ซึ่งการจัดฝึกอบรมเป็น
กระบวนการของการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติจริง สามารถเพ่ิมศักยภาพผลผลิตในการทํางานให้สูงข้ึน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า  
ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมแตกต่างกัน โดยผลการทดสอบ 
วัดความรู้หลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าการทดสอบก่อน
ฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่กําหนด แสดงว่าหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักสูตรฝึกอบรมให้
ความสําคัญในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดีย มีการให้เน้ือหาสาระที่จําเป็น การฝึกปฏิบัติ และการ
ประเมินผลที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งหลักสูตร
ฝึกอบรมมีเน้ือหาสําคัญสอดคล้องกับความต้องการของครูที่จะนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงจากความรู้ที่ได้รับของกิจกรรม
ในหลักสูตรฝึกอบรมจึงทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม สอดคล้องกับ จันทร์ และคณะ 
[15] ที่ได้การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษด้วย
กระบวนการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะจัดทําหลักสูตร
ยุวมัคคุ เทศก์ท้อง ถ่ิน  พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีเ น้ือหาสําคัญ
สอดคล้องกับความต้องการของครูและโรงเรียนที่จะนําความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถศึกษาด้วยตนเองหรือทบทวนเพ่ือ
ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนและวิทยากรจึงมีความรู้หลัง 
การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สูงกว่าสมมติฐานที่กําหนด ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า
หลักสูตร มีเน้ือหาตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม มีทีม
วิทยากรที่มีความสามารถ สามารถนําเสนอเน้ือหาได้น่าสนใจ และ
ให้คําแนะนําแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง ทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติตาม
แบบฝึกทักษะที่สอดคล้องกับเน้ือหา มีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
และให้คําแนะนําด้วย โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการสอบถามความพึงพอใจ ในประเด็นของ 
การจัดฝึกอบรมว่าเป็นหลักสูตรที่ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อ 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เน่ืองจากโปรแกรม Adobe 
Captivate เป็นโปรแกรมสํ า เร็ จ รูปที่ ใ ช้ พัฒนาสื่ อบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังได้ฝึก
ปฏิบัติจริงโดยได้รับคําแนะนําจากวิทยากรอย่างทั่วถึง ทําให้ได้รับผล
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ กวินท์ และไพบูลย์ 
[16] ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม 
Adobe Captivate เพ่ือการฝึกอบรมครู พบว่า ครูที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด เพราะเน้ือหาของบทเรียนมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสามารถนําความรู้
ที่เรียนจากบทเรียนน้ีไปประยุกต์สร้างสื่อการเรียนการสอนในวิชา
อื่นๆ ต่อไปได้ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
8.1.1 ก่อนนําหลักสูตรไปใช้ ผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาองค์ประกอบของ
หลักสูตรให้เข้าใจก่อนนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ รวมทั้งต้องเตรียม
วิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และเป็นนักจัดการที่ดี  
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและ
ได้ศึกษาตัวอย่างงานเป็นการเรียนรู้จากสื่อที่เป็นรูปธรรม 
8.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญและสนับสนุนให้ครูได้
มีทักษะการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย 
เน่ืองจากเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
8.1.3 ควรมีการนิเทศติดตามหลังจากเข้ารับการอบรมไปแล้ว โดย
การนําผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนจริง แล้วนําผลที่ได้รับมาวิเคราะห์ 
8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
8.2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู โดยการนําแนวคิดและ
เทคนิคการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติในรูปแบบอื่น ๆ มาใช้ เพ่ือค้นหา
รูปแบบของการอบรมที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
8.2.2 ควรมีการติดตามผลการใช้หลักสูตรในระยะยาว ศึกษาความ
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Abstract 
The objectives of this research were to: develop mathematics and statistics for occupation exercises,  

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

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

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

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

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

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

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

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

the multimedia was significantly higher than before at .05 level 

Keywords: Multimedia   Applications Open Source, Design and Write the Application code  
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Abstract 

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

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

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

The development of teaching materials for Mandarin Chinese Grammar Course 
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สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง  ส าหรับผู้เรียน    
ชาวไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 28 คนท่ีได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.25 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 

78.50 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ผลดัชนีประสิทธิผลของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน  มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6345 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ชุดเอกสาร, ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

 
Abstract  

The present study aimed to 1) develop Mandarin Chinese grammar teaching materials for Thai undergraduate 
students. The effectiveness index of the teaching materials was anticipated to have 80/80 scale. 2) The study was done       
by comparing pretest and posttest to find the students’ achievement after teaching with the mentioned materials. and         
3) the satisfaction questionnaire was distributed to the students to evaluate their satisfaction towards the materials in 2nd 
semester, 2017 academic year. The subjects of this study were Thai undergraduate students majoring in Chinese, Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Thepsatri Rajabhat University. The findings were as follows: 1) The percentage of the 
efficiency of process (E1) of the developed teaching materials was 81.25%. However, the percentage of  the and the efficiency 
of product (E2) was 78.50% which did not reach the 80/80 scale. The overall efficiency index was 0.6345. 2) After teaching 

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

level of .05 and 3) The overall students’ satisfaction towards the material was positive at high level. 
Keywords: Teaching material, Mandarin Chinese grammar, Learning achievement, Satisfaction. 
 
1. บทน า 

การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้รับความนิยม   
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้  ความ
เช่ียวชาญในด้านภาษาจีน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน     
จึ ง มี ค ว า ม ส า คั ญ เป็ น อ ย่ า งยิ่ ง  เห็ น ได้ ชั ด จ า ก ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน 
พ.ศ.2557 ที่ เน้นย้ ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเรียน    
การสอนภาษาจีนทั้ งระบบให้มีความสัมพันธ์กัน ตั้ งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ มาตรการที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนที่ให้เปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
มาตรการที่  2 การพัฒ นาหลั กสู ต รภาษาจี น  มาตรการที่  3           
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน 

มาตรการที่ 4 การวัดและการประเมินผล มาตรการที่ 5 การพัฒนาครู
สอนภาษาจีนชาวไทย และมาตรการที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นรูปธรรม 

รายงานการวิจัยเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาของศูนย์จีน
ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ส ารวจ
ข้อมูลจากสถานศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2550 [6] และรายงาน  
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ระดับมั ธยมศึกษาของส านั กงาน เลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  [7] ที่รวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษา    
ในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานในปี  พ.ศ .2558 ล้ วนมีข้อสรุป          
ในรายงานการวิจัยตรงกันว่า ปัญหาหลักในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทยยังคงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
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1. ปัญหาด้านหลักสูตรการสอน  สถานศึกษาหลายแห่งไม่มี    
การจัดท าหลักสูตรเป็นของตนเอง ขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญ  ระบบ
กลไกในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ปัญหาด้านทัศนคติ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาจีน  เห็นได้
จากการให้ความส าคัญของการเรียนการสอนภาษาจีนในแต่ละ
สถาบันการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

2. ปัญหาด้านคุณวุฒิของครู อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส าเร็จการศึกษา
ด้านภาษาจีนหรือด้านการสอนภาษาจีนมาโดยตรง รวมถึงปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงผู้สอนบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนที่ขาด
ความต่อเนื่อง  ส่งผลให้ปัจจุบันยังต้องพึ่งพาอาสาสมัครชาวจีน
จ านวนมาก 

3. ปัญหาด้านการจัดโครงสร้างเวลาเรียนและการจัดล าดับ
รายวิชาที่ ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน  การจัดการเรียนการสอน         
ไม่ต่อเนื่องและไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้สื่อสารได้จริง 

4. ปัญหาด้านการจัดท าแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
การสอน ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน     
สู่ผู้เรียน ยังขาดความพร้อม ไม่ตอบสนองต่อความแตกต่างของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน หากกล่าวเจาะลึกลงไปในระดับอุดมศึกษา
จะพบว่าการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาให้อ านาจ
ค่อนข้างสูงแก่อาจารย์ผู้สอนในการเลือกใช้แบบเรียนหรือต าราและ
สื่อการสอน เพียงก าหนดไว้ว่าต้องครอบคลุมเนื้อหาและตรงตาม
ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรเท่านั้น ซึ่งจากรายงานการวิจัยทั้งสอง
แห่งนี้ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกใช้ต าราเรียนส าเร็จรูป    
ที่น าเข้ามาจากประเทศจีน ผู้แต่งต าราเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
ชาวจีน ข้อดีประการส าคัญของการใช้แบบเรียนส าเร็จรูปคือสะดวก 
มีเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย  และมีระดับความยากง่ายของเนื้อหา
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง แต่ข้อจ ากัดประการส าคัญของ
การใช้ต าราส าเร็จรูปคือไม่ตอบสนองต่อสภาพของผู้เรียนชาวไทย 
แบบเรียนส่วนใหญ่ไม่มีค าอธิบายภาษาไทย จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกท้อ 
ไม่อยากเรียนเพราะไม่เข้าใจเนื้อหา ประกอบกับแบบเรียนส่วนใหญ่
ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอนนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่    
ในประเทศจีนเป็นหลัก บริบทและค าศัพท์จึงเหมาะกับกลุ่มผู้เรียน
ดังกล่าวมากกว่าผู้ เรียนภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งการเรียน      
การสอนภาษาที่สองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีแก่ผู้เรียนต้องใช้
วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาแม่กับภาษาที่สอง
ด้วย  แต่ในปัจจุบันแบบเรียนที่มีลักษณะดังกล่าว  โดยเฉพาะ
แบบเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางนับว่ามีน้อยมาก 

พันธกิจและบทบาทของสาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  คือ มุ่งผลิตบัณฑิต  
ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการสื่อสารภาษาจีน  รวมถึงปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพที่บัณฑิตมี ด้วยเหตุนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตรที่ผู้ เรียนเข้าศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการช่วย
พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน  ดังนั้นความส าคัญในการพัฒนา         
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนขึ้นมาจึงเปรียบเสมือน        
เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและ            

พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
และเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

จากการเปิดสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง  1 และวิชา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 2 ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัยพบว่า 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนหรือแบบเรียนที่น ามาใช้ประกอบ
มีระดับความยากค่อนข้างสูง มีการใช้ภาษาเฉพาะทางหรือค าศัพท์
ทางไวยากรณ์จ านวนมาก ประกอบกับการพัฒนาชุดเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชานี้ไม่มีความต่อเนื่อง  และไม่ได้รับการ
วิจัยเพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ขาดการส ารวจและทดลองใช้
ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงยังขาดการสอบถามทัศนคติความ
พึงพอใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงตระหนักถึง
ความส าคัญและปัญหาของการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางท่ีผ่านมา เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนชาวไทย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ส าหรับผู้เรียนชาวไทยให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดเอกสารประกอบ       
การเรียนการสอน  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าชุดเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน  และหลักการสอนภาษาจีน ส าหรับ
ผู้ เรียนชาวต่างชาติของ Mao Yue 毛悦 [8] , Yang HuiYuan       
杨蕙元 [9] และชุติมา สัจจานันท์ [1] แล้วจึงก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบท่ี 1 

ตัวแปรอิสระ 
 

ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 
       
 
 
 
ตัวแปรตาม 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         ความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
            น าผลการวิจัยข้อมูลมาพัฒนาชุดเอกสาร     
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
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3.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากร  ได้แก่  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปีที่  1-4      

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1 ในภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 28 คนได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

โดยก าหนดเนื้อหาให้สอดคลอ้งกับค าอธิบายรายวิชาและจุดมุ่งหมาย
ของวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนที่ระบุไว้ใน  มคอ.3 โดยแบ่งเนื้อหาตาม
ระยะเวลาการสอน ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
สัปดาห์

ที ่
หน่วย บทและหัวข้อ 

จ านวน
ชั่วโมง 

1 ทดสอบก่อนเรียนและลักษณะเด่นของ
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 

3 

2 องค์ประกอบของไวยากรณ์ภาษาจีน 
ชนิดของค าในภาษาจีน : 1. ค านาม 

3 

3 ชนิดของค าในภาษาจีน : 2. ค าสรรพนาม 3 
4-5 ชนิดของค าในภาษาจีน : 3. ค ากริยา 6 
6 ชนิดของค าในภาษาจีน : 4. ค าคุณศัพท์ 3 
7 ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาทางการใช้ไวยากรณ์

ภาษาจีนของผู้เรยีนชาวไทย 
3 

9 ชนิดของค าในภาษาจีน : 5. ค าบอกจ านวน  
ค าลักษณนาม 

3 

10-11 ชนิดของค าในภาษาจีน : 6. ค ากริยาวิเศษณ ์ 6 
12 ชนิดของค าในภาษาจีน : 7. ค าบุพบท 3 
13 ชนิดของค าในภาษาจีน : 8. ค าสันธาน 3 
14 ชนิดของค าในภาษาจีน : 9. ค าเสริม 3 
15 ชนิดของค าในภาษาจีน : 10ค าอุทานและค า

เสรมิน้ าเสียง ทดสอบหลังเรียน 
3 

รวมท้ังหมด 42 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจสภาพปัญหาและความคิดเห็นของผู้เรียน      
ที่ศึกษาวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในปีการศึกษาที่ผ่านมา         
ในประเด็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีเคยใช้ แล้วน าข้อมูล
มาเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดและออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย 
จัดท าชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมถึงแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2 น าชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนมาทดลอง
ใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่เคยศึกษาวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนมาก่อนแล้ว 
พร้อมทั้ งน าเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมอบให้
ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ แล้วบันทึกผลการทดลองใช้          
น าข้อเสนอแนะ ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมาปรับปรุง        
ชุดเอกสารอีกครั้งก่อนน าไปใช้สอนจริงกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3 น าชุดเอกสารประกอบที่จัดท าเสร็จสิ้นแล้วมาใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางตาม
แผนการเรียนที่ก าหนดไว้ใน  มคอ.3 ด าเนินการจัดสอบก่อนเรียน 
บันทึกผลการทดสอบเพื่อเก็บไว้เปรียบเทียบผลการพัฒนาต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 4 ขณะสอนตามแผนการสอนท่ีวางไว้ในแต่ละบทเรียน 
จัดให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะ และทดสอบหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ขั้นตอนที่  5 เมื่ อศึกษาในรายวิชานี้ เสร็จสิ้ นแล้วจึ งจัดให้          
มีการทดสอบหลังเรียน ท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน น าข้อมูล            
มาวิเคราะห์จัดท ารายงานสรุปผลการวิจัย  แล้วจึงน าข้อเสนอแนะ
จากนักศึกษาที่ใช้ชุดเอกสารไปพัฒนาต่อไป 

4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     4.1.1 ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา

ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง  จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน       
การสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เนื้อหาในชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนประกอบด้วยเนื้อหา 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางปัจจุบัน และลักษณะเด่น 
2. ชนิดของค าในภาษาจีนกลาง และกฎเกณฑ์การใช้ 
3. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปัญหาทางการใช้ไวยากรณ์

ภาษาจีนกลาง ส าหรับผู้เรียนชาวไทย 
ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จัดท าและเรียบ

เรียงขึ้น ใหม่  เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา        
และบริบทของผู้ เรียน  กระบวนการในการจัดท าชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนี้มีการปรับปรุงและพัฒนาตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนการสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาและการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของกฎเกณฑ์
การใช้ภาษา และความสมบูรณ์ของเนื้อหา  แล้วน าผลการวิเคราะห์
และความคิด เห็ นมาใช้ประกอบการเรียบ เรีย งชุด เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

4.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน       
และหลังเรียน แบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบผสม กล่าวคือมีทั้งแบบ
ปรนัยและอัตนัย จ านวน 30 ข้อเนื้อหาในแบบทดสอบจะครอบคลุม
เนื้อหาในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์
ความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ครบทุกด้าน และประเมินผลการใช้ชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้ได้อย่างแท้จริง 

ลักษณะของแบบทดสอบเป็นปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ านวน  20 ข้อ  ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือจาก
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน  3 ท่านมีค่าความยากง่ายตั้ งแต่  0.48-0.80       
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.42-0.75 และค่าความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.78 และแบบทดสอบการเขียนเรียงค าให้เป็นประโยค
และเรียงข้อความให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง จ านวน 10 ข้อ เกณฑ์การ
ประเมินเป็นแบบ Scoring Rubric โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
ให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาตามความเหมาะสม 

4.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน
กลาง เนื้อหาในแบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 4 ด้านประกอบด้วย 1) ด้าน
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การออกแบบและเตรียมชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน 2) ด้านเนื้อหาและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 3) ด้านรูปเล่ม การจัดพิมพ์ 
และ  4) ด้ านการวัดและการประเมินผล  แบบฝึกทักษะและ
แบบทดสอบที่อยู่ในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ลักษณะ 
ลักษณะของแบบทดสอบจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ  จ านวน  15 ข้อ  การให้คะแนนตามหลักการของ
ลิเคอร์ท (Likert) การให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและ
รายข้ออ้างอิงวิธีการประเมินจากราตรี นันทสุคนธ์ [3] ดังนี ้

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

     ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามได้ผ่านผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้ว มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพของชุด

เอกสารประกอบการเรียนการสอน น าคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด
ใน ชุด เอกสารประกอบการเรียนการสอน และจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียน  หาค่าเฉลี่ย  และร้อยละ  น าไปวิเคราะห์       
หาประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน          
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

80 ตัวแรก เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ เกิดจากการ
น าคะแนนที่สอบได้ระหว่างด าเนินการ (ระหว่างเรียนหรือระหว่าง
การทดลอง) มาหาค่าเฉลี่ย  แล้วเทียบเป็นร้อยละ ซึ่งต้องได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 และ 80 ตัวหลัง เป็นประสิทธิภาพของผลโดยรวม เกิด
จากการวัดโดยรวมเมื่อสิ้นสุดการสอนหรือการทดลอง  หาค่าเฉลี่ย 
แล้วเทียบเป็นร้อยละ ซึ่งต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

4.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ 
หลั งเรี ยน  น าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลั งเรี ยน            
มาค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

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

รวมคะแนนที่ได้จากแบบประเมินของนักศึกษา น ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5. ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบ       

การเรียนการสอนไวยากรณ์ ภาษาจีนกลาง  ผู้ วิจั ยน า เสนอ
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของ   
การใช้ชุด เอกสารประกอบการเรียนการสอน  โดยใช้วิธีการ           
หาประสิทธิภาพโดยใช้สูตร E1/E2 ในตารางที่ 2 ดังนี ้

 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียน
การสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 

รายการ n คะแนนเต็ม �̅� SD. ร้อยละ 
คะแนนจาก

แบบฝึกหัด (E1) 
28 40 32.50 0.72 81.25 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน (E2) 

28 30 23.55 0.61 78.50 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  80/80 สังเกตได้จากคะแนนทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 
78.50 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบฝึกหัดได้ 32.50 และค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทดสอบหลังเรียนได้เท่ากับ 23.55  

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนวิชา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ด้วยชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

การ
ทดสอบ n 

คะแนน
เต็ม �̅� SD. ผลต่าง

ค่าเฉลี่ย t* 
ค่าดัชนี

ประสิทธิผล 
ก่อน
เรียน 

28 30 12.35 2.00 

11.20 21.72 
0.6345 
(E.I.) หลัง

เรียน 
28 30 23.55 3.60 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนใน

รายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียน
การสอน พบว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน 
23.55 และค่าเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนได้ 12.35 มีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 11.20 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6345 

 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี ต่อชุด

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 หากพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทุกด้าน    
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเนื้อหาในชุดเอกสารนี้สามารถน าไปใช้
สื่อสารและน าไปใช้กับการเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการจัดล าดับเนื้อหาความยาก
ง่ายในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย   

1. ด้านประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของชุดเอกสารดังกล่าว แม้ว่ายังไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี ้สาเหตุเป็นเพราะแบบทดสอบหลัง
เรียนมีระดับความยากมากกว่าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  จึงส่งผลให้
ค่าประสิทธิภาพ (E2) ต่ ากว่าเกณฑ์ 80 แม้ว่าเผชิญ กิจระการ [5] 
ระบุว่าในด้านการวิจัยทางการศึกษาจะยอมให้มีความคลาดเคลื่อน
ของผลลัพธ์ได้ไม่เกินร้อยละ  5 (.05) จากช่วงต่ าไปสูง หรือมีค่าต่ า
กว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ  2.5 ซึ่งผู้วิจัยจะน าผลการวิจัยครั้งนี้ไป
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ปรับปรุง พัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนต่อไป อย่างไร
ก็ตาม ชุดเอกสารนี้สามารถท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ระหว่าง
เรียนได้เป็นอย่างดี เห็นได้ชัดจากค่าประสิทธิภาพ (E1) ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดงว่าชุดเอกสารนี้สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 
และมีประสิทธิภาพในขั้นต้น  ผู้วิจัยมีการส ารวจปัญหาที่พบ         
จากการใช้ชุดเอกสารและมีการวางแผนด้านการคัดเลือกเนื้อหา 
แบบฝึกหัด  และแบบทดสอบหลังเรียน  พิจารณาความสัมพันธ์       
กับค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร  รวมถึงพิจารณาจาก
แนวคิดและหลักการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับขั้นตอนตามที่ ชุติมา  สัจจานันท์  [1] ได้กล่าวว่า
กระบวนการเขี ยน เอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้ น
ประกอบด้วยการศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด  การศึกษาค าอธิบาย
รายวิชา การตั้งช่ือเรื่อง และการจัดท าโครงเรื่อง  เนื้อหา วิธีการ
น าเสนอ และการทดลองน าไปใช้ Yang HuiYuan 杨蕙元 [9] กล่าว
ว่าหลักการในการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
นั้น ผู้สอนควรค านึงถึงการจัดล าดับเนื้อหาที่สอดคล้อง  สัมพันธ์กัน 
หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เฉพาะทางหรือศัพท์วิชาการมากเกินไป  เพื่อ
ป้องกันการสับสนและลดความกระตือรือร้น ความน่าสนใจของ
รายวิชาไป เนื้อหาท่ีใช้สอนต้องน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประเมินความ   
พึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้ 
ยังพบปัญหาที่สามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม  เพื่อให้ชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนี้สมบูรณ์มากขึ้น  อาทิ  การจัดล าดับ
เนื้อหา  ความยากง่ายของแบบทดสอบ  ความหลากหลายของ
แบบฝึกหัด และการน าเสนอเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน    
ซึ่งจะส่งผลให้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นได้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางจากการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียน   
การสอนนี้ จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาและเรียนรู้ไวยากรณ์
ภาษาจีนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบการเรียนการสอนในแต่ละครั้งและน าเสนอ
เนื้อหาที่สัมพันธ์กับชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนดังกล่าว 
อีกทั้งค านึงถึงความรู้ที่ผู้ เรียนพึงได้รับ วิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้เรียน รูปแบบเนื้อหา และส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ศึกษาเนื้อหาใน      
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้
ประสิทธิผลของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6345 แสดงว่าการเรียนไวยากรณ์ภาษาจีน
กลางด้วยชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น    
ท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 63.45 สะท้อน   
ให้เห็นว่าการจัดท าชุดเอกสารการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง     
ที่ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ เรียนชาวไทยเป็นสิ่งส าคัญ  จ าเป็นต้องมี
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบกบัแบบเรียนไวยากรณ์ภาษาจีน
กลางที่รวบรวมข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของ
ชาวไทยในปัจจุบันมีน้อยมาก ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ทราบข้อผิดพลาด

ของตนเอง และไม่เรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องตามหลักภาษาจีนกลาง ลอดคล้องกับแนวคิดของ  Mao Yue 
毛悦 [8] ที่ระบุว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดในด้านการใช้ภาษาจีนของ
ผู้เรียนชาวต่างชาตินั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงข้อผิดพลาดอันเกิดจาก
อิทธิพลของภาษาแม่ และเรียนรู้ ฝึกฝนวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย
ตนเองได้นับว่าเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ  ดังนั้นการเรียบเรียงเอกสารหรือ
ต าราวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องน าสิ่งที่ผู้เรียน
มักเกิดข้อผิดพลาดน ามาเขียน  เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนสามารถแก้ ไข
ข้อผิดพลาดของตนเองได้ 

3. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางในภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ภาพรวมพึงพอใจในระดับมาก ผู้เรียน
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรจัดล าดับเนื้อหาในชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนี้ให้เหมาะสมมากกว่านี้  และค านึง         
ถึงระดับความยากง่ายของเนื้อหา รวมถึงควรมีพินอินก ากับเสียงอ่าน
ตั วอักษรจีน เพิ่ ม เติ ม ไว้ด้ วย  โดย เฉพาะค าศัพท์ เฉพาะทาง            
ด้านไวยากรณ์ เนื่องจากเนื้อหาในวิชานี้ต้องอาศัยการจดจ ากฎเกณฑ์
ทางไวยากรณ์  และต้องวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ฝึกฝน การน าไปใช้ใน
สถานการณ์อื่น นอกจากนี้ผู้เรียนเห็นว่าแบบฝึกหัด ในชุดเอกสารนี้มี
ความหลากหลายด้านรูปแบบน้อย ซึ่งผู้วิจัยจะน าข้อเสนอแนะนี้ไป
พัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนต่อไปสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของนภาลักษณ์  ตั้งอรุณศิลป์  [2] และวรภร ฉิมมี [4]       
ได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาชุดเอกสารหรือชุดกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนไว้ว่า ผู้สอนควรบันทึกปัญหาและ
ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ  แม้ว่าจะมีการปรับปรุงมาแล้วหลายครั้ง       
ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดหรือพัฒนาชุดเอกสาร อีกท้ังควรติดตามผล
การใช้ เพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นผู้ เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน        
ซึ่งผู้วิจัยจะพัฒนาและปรับปรุงชุดเอกสารต่อไป 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1. ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีน

กลางท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นชุดเอกสารี่ดีที่สดุ จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา  ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งผู้สอนควรช้ีแจง
ขั้นตอนการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทราบ 
และจัดล าดับเนื้อหาใน ชุดเอกสารนี้ ให้สอดคล้องกับลักษณะ
พฤติกรรม ช่วงวัย ระดับช้ันเรียนและเนื้อหาในรายวิชานั้นด้วย แม้ว่า
ชุดเอกสารที่น ามาประกอบการวิจัยนี้จะสามารถช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้จริง แต่ทว่ายังต้องมี
การพัฒนาในอีกหลายด้าน ซึ่งในอนาคตผู้วิจัยอาจท าชุดเอกสาร    
ในส่วนเนื้อหาแยกออกจากแบบฝึกหัด เพื่อความสะดวกในการใช้   

2. จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนนี้ พบว่า 
ผู้เรียนให้ความส าคัญกับการจัดล าดับเนื้อหาและความยากง่ายของ
แบบฝึกหัด ดังนั้นผู้สอนหรือผู้จัดท าชุดเอกสารพึงตระหนักถึงการ
พัฒนาด้านนี้ อยู่ เสมอ  เนื้ อหาในแต่ละบทเรียนต้องค านึ งถึ ง       
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ความจ าเป็นในการใช้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยหรือระดับการศึกษา    
ของผู้เรียนอาทิ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้เป็นนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่  2 ประจ าปีการศึกษา  2560 ผู้เรียนต้อง
ศึกษาลักษณะไวยากรณ์ภาษาจีนกลางเรื่องชนิดของค าและกฎเกณฑ์
การใช้ไวยากรณ์ เบื้องต้น  ดังนั้นเนื้อหาที่ปรากฏในชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนี้จึงเน้นเรื่องชนิดของค าในภาษาจีน
มากกว่าเรื่องอื่น  ส่วนเนื้อหาเรื่องส่วนประกอบของประโยคและ
รายละเอียดอื่นจะไม่น ามาเรียบเรียงไว้ในชุดเอกสารนี้ เพื่อไม่ให้
ผู้เรียนรู้สึกว่าเนื้อหามีจ านวนมาก หรือรู้สึกท้อก่อนจะเรียน อีกทั้ง
ผู้สอนควรค านึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประกอบด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาครบตามหลักสูตรก าหนด  

7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     ผู้วิจัยจะน าผลการวิจัยในครั้งน้ีไปปรับปรุง พัฒนาชุดเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อน าไปสู่     
การจัดท าเป็นต ารา แบบเรียนที่สามารถใช้ในการจัดการเรียน     
การสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางให้กับผู้เรียนชาวไทยได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ผู้วิจัยจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
ออนไลน์เพิ่มเติม  เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจและสามารถเพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่สู่ภายนอกได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ”  
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ 
2) เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ท าการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบเจาะจง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 ราย และ
กลุ่มที่ 2 ครู จ านวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 10 ราย และน ามาวิเคราะห์ผล อภิปรายผล สรุปผลและข้อเสนอแนะ โดยใช้ลักษณะพรรณนาความมี
การยกตัวอย่างค าพูดประกอบ  จากการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ท่ีเกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือ เรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกัน การทะเลาะวิวาท และชู้สาว และ 2) วิธีการจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธีในสถานศึกษาที่ถูกน ามาใช้คือ การไกล่เกลี่ยโดยมีคนกลางช่วยเหลือให้คู่ขัดแย้งตกลงกันได้ และหากไกล่เกลี่ยกันไม่ส าเร็จก็จะใช้
วิธีการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาบังคับให้ยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น   ส าหรับข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรจัดการอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความร่วมมือในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี จัดให้มีการประชุมพบปะพูดคุยกันมากขึ้นเพื่อลดทิฐิหรืออคติที่มีต่อกัน รวมทั้ง
จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อน าเอาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา  
ค าส าคัญ: การจัดการความขัดแย้ง,  สันติวิธี,  สถานศึกษา  

 
Abstract 

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

Keywords:  Conflict Management;  Peaceful Means;  Educational Institutions  
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1.  บทน า 

1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 มนุษย์จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน แต่ด้วย
เหตุที่มนุษย์มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิด ความรู้ 
อุดมการณ์ ผลประโยชน์ ฯลฯ จึงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นเรื่อง
ธรรมดา และเมื่อรู้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องมีวิธีการจัดการความ
ขัดแย้งเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข วิธีการจัดการความขัดแย้ง
อาจกระท าได้ด้วยวิธีการต่างๆหลายวิธี เช่น การใช้ความรุนแรง การ
ฟ้องร้อง หรือการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี แต่ไม่ว่าจะใช้การ
จัดการกับความขัดแย้งในรูปแบบใด ก็จะมีผลสรุปได้ คือ 1.ฝ่ายหนึ่ง
แพ้ฝ่ายหนึ่งชนะ (Win-Lose Situation) 2.แพ้ทั้งคู่  (Lose-Lose 
Situation) หรือ 3.ชนะทั้งคู่ (Win-Win Situation) ซึ่งเป็นวิธีการ
จัดการกับความขัดแย้งที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน และแสวงหาทางออกซึ่ งเป็นที่ยอมรับและ
พอใจกับทุกฝ่าย ได้แก่ การเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย [1] 

สถานศึกษาเป็นสถานที่หนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาความ
ขัดแย้งได้ ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล เนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่าง
กัน และผลประโยชน์ที่ขัดกัน นอกจากนั้นยังมีความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่ม ความขัดแย้งเหล่านี้หากเกิดขึ้นย่อมท าให้ประสิทธิภาพของงาน
ลดลงได้  ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสถานศึกษามักจะเกิดจาก
ทรัพยากรทางการศึกษาไม่เพียงพอกับความต้องการ เกิดจากการ
ก้าวก่ายในงานหรืออ านาจหน้าที่ของผู้อื่ น และเกิดจากการไม่
สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการท างาน นอกจากนี้
ยังมีความขัดแย้งระหว่างสายอ านวยการกับสายบังคับบัญชา มีความ
ขัดแย้งระหว่างครูบาอาจารย์กับผู้บริหาร ความขัดแย้งระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับสถานศึกษา และหากใช้วิธีการ
จัดการความขัดแย้งที่รุนแรงเด็ดขาดถึงขั้นฟ้องร้องเป็นคดีความแก่
กันย่อมไม่เป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย ดังนั้นวิธีการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสถานศึกษาโดยให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้า
มามีส่วนในการแก้ปัญหาร่วมกันจึงน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการยุติ
ความขัดแย้งในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน จากประเด็นดังกล่าวท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
รวมถึงศึกษาการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีภายในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อใหท้ราบ
ถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งและรูปแบบของการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีในสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต1 

 1.2.2  เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีภายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 

 1.3.1  ขอบเขตด้านพื้นที่   

 ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง โดยคัดเลือกเฉพาะบุคลากร ทั้งในส่วน
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 1.3.2  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง  

 ศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) 
เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงและพิจารณาแล้วว่าสามารถ
ให้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาค าตอบ
ในประเด็นของงานวิจัยครั้งนี้  และใช้วิธี Snow Ball Sampling 
Technique กล่าวคือ เมื่อสัมภาษณ์แล้วให้บุคคลนั้นแนะน าคนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาดังกล่าวต่อไป โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 ราย 

 1.3.3  ขอบเขตด้านระยะเวลาการด าเนินการวิจัย  

 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 - กันยายน 2561 

1.4  วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล จ า ก เอ ก ส า ร 
(Documentary Study) จากนั้นรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก  (In-depth Interview) โดยแบ่ งกลุ่ มตั วอย่ างออกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 ราย และน ามา
วิเคราะห์ผล อภิปรายผล สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1  ทราบถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 1.5.2  ทราบถึงรูปแบบของการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 
1 และน าผลที่ได้มาพัฒนารูปแบบในการจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธีในสถานศึกษาต่อไป 

2.  ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง 

 2.1.1 ความหมายของความขัดแย้ง 

 พรนพ  พุกกะพันธุ์ [2] ให้ความหมายว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติระหว่างบุคคลที่มีเป้าประสงค์และจุดมุ่งหมาย
ที่แตกต่าง ความขัดแย้งของบุคคลอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเขาต้องการ
ตัดสินใจที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ทางเลือกนั้นอาจจะเป็น
ด้วยการเต็มใจเลือก หรือจ าใจต้องเลือก และยังมีความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นสถานการณ์ที่การกระท าของฝ่ายหนึ่งไป
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ขัดขวางหรือสกัดกั้นการกระท าของอีกฝ่ายหนึ่งที่จะไม่ให้บรรลุ
เป้าหมายหรือการที่บุคคลมีความแตกต่างทางค่านิยม ความในใจ 
แนวคิด หรือการด าเนินงาน เป้าหมาย ต้องมาติดต่อกันท างาน
ด้วยกัน  หรือต้องมาอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน โดยที่ความแตกต่าง
เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกัน 

 สรวิศ ลิมปรังษี [3] ให้ความหมายว่า ความขัดแย้ง คือ กรณีที่
บุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันต่อประเด็น
หรือเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจมีรูปแบบและลักษณะต่างๆ 
มากมาย 

 บรรพต ต้นธีรวงศ์  [4] ให้ความหมายว่า ความขัดแย้ง คือ 
ปรากฏการณ์ที่มีบุคคลตั้ งแต่สองคนหรือสองกลุ่มขึ้นไป ที่มี
เป้าหมายหรือจุดยืนที่เข้ากันไม่ได้ อีกท้ังทั้งสองฝ่ายมิได้อยู่นิ่งเฉยแต่
มีการแข่งขันเพื่อให้ได้ชัยชนะ การเกิดความขัดแย้งขึ้นได้จึงต้องมีทั้ง 
3 องค์ประกอบเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ มีคนสองคนหรือสองกลุ่มขึ้นไป 
มีเป้าหมายที่เข้ากันไม่ได้ (incompatible goal) และมีการแข่งขัน
หรือต่อสู้เอาชนะกัน หากขาดองค์ประกอบอันใดไปก็จะเป็นเพียง
ความเห็นต่าง (differences) 

 จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยจึงให้ความหมายของความขัดแย้ง
โดยสรุปว่า ความขัดแย้ง หมายถึง ความไม่เห็นด้วยระหว่างบุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือระหว่างกลุ่มบุคคล อันเกิดจากความจริง
ที่ว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องแบ่งปันส่วนทรัพยากรต่างๆ หรือ
กิจกรรมการท างาน หรือเกิดจากความแตกต่างในความคิด ความรู้  
อุดมการณ์ ผลประโยชน์ ฯลฯ 

2.1.2  สาเหตุของความขัดแย้ง 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ [5] ได้กล่าวว่า สาเหตุของความขัดแย้ง
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งในองค์การหรือ
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม อาจสรุปได้ว่ามีสาเหตุมาจาก 4F คือ 
ความกลัว (Fear) การใช้ก าลัง (Force) ความเป็นธรรม (Fair) และ
ทุน (Fund) 

 มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต [6] ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งในสังคม
อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านความ
แตกต่างกันของคู่กรณี ไม่ว่าในเรื่องความต้องการผลประโยชน์ 
ความรู้ ความเข้าใจ เป้าหมาย หรือความรู้สึกนึกคิด นอกจากสาเหตุ
ดังกล่าวแล้ว ความขัดแย้งยังอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 1.  การสื่อสารที่บกพร่อง โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว มนุษย์
ชอบที่จะพูดมากกว่าฟัง ดังนั้น จึงมีโอกาสที่บุคคลจะเข้าใจในสิ่ง
เดียวกันอย่างแตกต่างกัน และเกิดเป็นความขัดแย้งจากการสื่อสารที่
ไม่ตรงกันได้ 

 2.  ความไม่พอใจในการกระท าของผู้อื่น มนุษย์เมื่อมาอยู่ร่วมกัน
เป็นสังคม ย่อมต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อจ าเป็นต้องมีกิจกรรมร่วมกัน ย่อมต้องมีเหตุที่กระทบกระเทือน
บุคคลอื่นจากการกระท าหรือการปฏิบัติของตน ซึ่งอาจเป็นการ
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าทางร่างกายหรือทรัพย์สิน จึง
ก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งข้ึนได้ 

 3.  การไม่เปิดเผย ในหลายกรณีการไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงอาจ
น าไปสู่ความขัดแย้งได้ เนื่องจากท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
หรือการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งในที่สุดอาจเกิดเป็นความ
ขัดแย้งขึ้นตามมา 

 4.  การเปลี่ยนแปลง โดยธรรมของมนุษย์แล้วมักไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจน เช่น ผู้ปฏิบัติงานมักจะปฏิเสธ
หรือต่อต้านอยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง ซึ่งหากไม่
ท าความเข้าใจหรือช้ีแจงเหตุผลให้เข้าใจก็อาจน าไปสู่ความขัดแย้งที่
รุนแรงได้ 

 2.1.3  การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี คือ การจัดการกับความ
ขัดแย้งที่ยึดมั่นในวิถีแห่งสันติ ปฏิเสธวิธีการใช้ความรุนแรงทุก
รูปแบบ ซึ่งรวมถึงการไม่ตอบโต้อีกฝ่ายด้วยความรุนแรง แม้ว่าจะถูก
กระท าด้วยความรุนแรงก็ตาม วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมี 2 วิธี ดังนี ้

 1.  การเจรจาต่อรอง (Negotiation)  คือ การที่คู่ขัดแย้งเจรจา
ตกลงกันเองโดยไม่มีบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกเข้ามาร่วม
เจรจาด้วย การเจรจาต่อรองเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานที่สุด เป็นวิธีการ
จัดการความขัดแย้งที่สะดวกและรวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม 
สามารถรักษาสัมพันธภาพของคู่กรณีด้วยกันเอง เนื่องจากเป็นการ
เจรจากันเองระหว่างคู่กรณีเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน หาก
สามารถหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันได้ความขัดแย้งก็จะ
จบลง วิธีการนี้ถือเป็นวิธีการที่สามารถท าได้โดยง่ายที่สุด ไม่ต้องมี
พิธีรีตรองอะไรมากมาย สามารถท าที่ไหนและเมื่อใดก็ได้ที่คู่กรณี
สะดวก [7] อย่างไรก็ตาม การเจรจาต่อรองยังต้องอาศัยความ
ร่วมมือของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมเจรจา หากคู่กรณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมพร้อมใจเข้าร่วมการเจรจาก็ไม่สามารถไปบีบ
บังคับได้ นอกจากน้ัน แม้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะยอมเข้าร่วมเจรจา แต่
ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายจะหาข้อยุติความ
ขัดแย้งได้ เนื่องจากในการเจรจาต่อรองนั้นจ าเป็นต้องใช้วาทศิลป์ใน
การโน้มน้าวความคิดเห็นของอีกฝ่ายมากพอสมควรหากจะให้อีก
ฝ่ายยินยอมพร้อมใจ ทั้งนี้อีกฝ่ายก็มักจะมีความระแวงสงสัยตาม
ธรรมชาติว่า ขอเสนอของอีกฝ่ายจะแฝงนัยอะไรอยู่หรือไม่ และ
อาจจะเสียเปรียบอีกฝ่ายได้หากยอมรับข้อเสนอนั้น 

 2.  การไกล่เกลี่ย (Mediation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) เป็น
วิธีการหนึ่งในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งได้รับความนิยม
อย่างมากในปัจจุบัน โดยมีผู้ให้นิยามไว้หลายท่านทั้งในต่างประเทศ
และในประเทศไทย ดังนี้ 

 ภาณุ  รั งสี สหั ส  [8] ให้ ความหมายว่ า การไกล่ เกลี่ ย  คื อ 
กระบวนการระงับข้อพิพาท ท่ีมีบุคคลที่สามมาช่วยเหลือให้คู่ความ
เจรจาต่อรองกันได้ส าเร็จ โดยเป็นผลิตผลประการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจาก
ความล้มเหลวของการเจรจาต่อรอง แต่มิใช่เป็นสิ่งเข้ามาแทนที่การ
เจรจาต่อรอง กระบวนการดังกล่าวมีประโยชน์ในการช่วยให้คู่ความ
ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันจากกรณีที่มี
การพิพาทกันนั้นได้ ผู้ไกล่เกลี่ยจะเป็นคนกระตุ้นให้คู่ความตกลงกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 263

hp-pc3
Stamp



ได้ง่ายขึ้น แต่ไม่มีอ านาจในการก าหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความแต่
อย่างใด 

 สรวิศ ลิมปรังษี [9]  ได้กล่าวว่า การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการ
ที่“ผู้ไกล่เกลี่ย” ซึ่งเป็น “คนกลาง” ไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิพาท 
เข้าช่วยคู่ความให้ร่วมกันหารือและท าความเข้าใจปัญหาข้อพิพาทที่
เกิดขึ้น เพื่อแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่ายยอมรับ 

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม [10] ได้ให้ความหมายของ
การไกล่เกลี่ยว่า การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มี
บุคคลที่สามเข้ามาช่วยเหลือให้คู่ความเจรจาต่อรองกันได้ส าเร็จ ซึ่ง
การไกล่เกลี่ยจะช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายสามารถบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันจากกรณีที่มีการพิพาทกันนั้นได้โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะ
คอยเป็นผู้กระตุ้น แนะน า โน้มน้าว เสนอแนะ แปลความหรือช้ีแนะ
หนทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้แก่คู่ความ 

 จากความหมายของการไกล่เกลี่ยข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ว่า การไกล่เกลี่ย หมายถึง การจัดการความขัดแย้งที่มีบุคคลที่สาม
เป็นคนกลางท าหน้าที่ช่วยเหลือแนะน าคู่กรณีในการเจรจาต่อรอง 
และหาทางออกที่คู่กรณีพึงพอใจ (Win-Win)  ทั้งนี้การไกล่เกลียมี
ข้อดีสรุปได้ดังต่อไปนี้ คือ เป็นความลับ, ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย, สร้าง
ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขความขัดแย้งและหาทางออก, คู่กรณี
ได้ก าหนดผลที่ตนเองพอใจ, ชนะด้วยกันทุกฝ่าย, สร้างความ
สมานฉันท์ และความสงบสุขแก่สังคม 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 3.1  ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

 จากการวิจัย พบว่า ปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาบ่อยที่สุด คือ เรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกัน การทะเลาะ
วิวาท และชู้สาว โดยผู้ ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ให้ข้อมูลตรงกันทั้งที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาแตกต่างกัน จึงถือได้ว่า
ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกัน การทะเลาะวิวาท 
และชู้สาว ได้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

 3.2  วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีในสถานศึกษา 

 จากการวิจัย พบว่า วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีที่ถูก
น ามาใช้คือ การไกล่เกลี่ย โดยมีคนกลางช่วยเหลือให้คู่ขัดแย้งตกลง
กันได้ และหากไกล่เกลี่ยกันไม่ส าเร็จก็จะใช้วิธีการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาบังคับให้ยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจตุรพร วรพิบูลย์ศักดิ์  [11] ที่อธิบายว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาเลือกใช้วิธีการจัดการกับความขัดแย้งโดยวิธี ไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมในระดับมาก ส่วนวิธีบังคับถูกเลือกใช้ในระดับน้อย 

 การไกล่เกลี่ยถือเป็นการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีที่ดีที่สุด 
และได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถยุติความ
ขัดแย้งและท าให้สัมพันธภาพของคู่ขัดแย้งกลับคืนมาดีดังเดิม ต่าง
ฝ่ายต่างรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรม ถือว่าเป็นผู้ชนะทั้งสองฝ่าย 
ไม่มีผู้ใดแพ้ และไม่มีใครต้องเสียหน้า เป็นการยุติความขัดแย้งหรือ

ข้อพิพาทได้โดยเด็ดขาดอย่างแท้จริง แต่หากไกล่เกลี่ยกันไม่ส าเร็จก็
ต้องใช้วิธีการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาบังคับให้ยุติความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น ซึ่งวิธีนี้ เป็นการบังคับให้ยุติความขัดแย้งโดยไม่สมัครใจ 
ดังนั้นคู่ขัดแย้งจึงอาจหลงเหลือความขัดแย้งต่อกันอยู่ ความขัดแย้ง
ไม่ได้ยุติไปอย่างแท้จริงเหมือนวิธีการไกล่เกลี่ย  

 3.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ในสถานศึกษา 

 จากการวิจัย พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีในสถานศึกษามีดังต่อไปนี้ 

 1) ควรจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

  การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี จะเป็นการสร้างจิตส านึกของ
นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า 
ในการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีนั้นควรเชิญวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยติดต่อไป
ยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการระงับข้อพิพาททางเลือกใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะด้านการไกล่เกลี่ย   

 2) ควรจัดให้มีการประชุมพบปะพูดคุยกันมากขึ้น 

  การประชุมพบปะพูดคุยกันมากขึ้นจะท าให้ทราบข้อมูล
พื้นฐานและความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการลดทิฐิ
หรืออคติที่มีต่อกัน สร้างความเข้าใจกันโดยมองประโยชน์ส่วนรวม
และองค์กรเป็นส าคัญ  

 3) ควรจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อน าเอาหลักธรรมมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  การน าเอาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันจะท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษา ลดการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ลด
ปัญหาการทะเลาะวิวาท รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งในเรื่องอื่นๆ 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 4.1  สรุปผลการวิจัย 

 การวิจั ย เรื่ อ ง “การจัดการความขัดแย้ งโดยสันติ วิ ธี ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” 
มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 และ 2. เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีภายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบเจาะจง โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่  1 ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 5 ราย และกลุ่มที่ 2 ครู จ านวน 5 ราย รวม
ทั้งสิ้น 10 ราย ท าการวิเคราะห์ผล อภิปรายผล สรุปผลและ
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ข้อเสนอแนะ โดยใช้ลักษณะพรรณนาความ มีการยกตัวอย่างค าพูด
ประกอบ 

 ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาความขัดแย้ งที่ เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
บ่อยที่สุด คือ เรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกัน การทะเลาะวิวาท และชู้
สาว วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีในสถานศึกษาที่ถูก
น ามาใช้คือ การไกล่เกลี่ย โดยมีคนกลางช่วยเหลือให้คู่ขัดแย้งตกลง
กันได้ และหากไกล่เกลี่ยกันไม่ส าเร็จก็จะใช้วิธีการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาบังคับให้ยุติความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะคอื 
1) สถานศึกษาควรจัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ผู้ เกี่ ยวข้องร่วมมื อกันแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ งที่ เกิดขึ้น ใน
สถานศึกษาอย่างจริงจัง 2) ควรจัดให้มีการประชุมพบปะพูดคุยกัน
มากขึ้น เพื่อลดทิฐิหรืออคติที่มีต่อกัน และ 3) ควรจัดให้มีการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อน าเอาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีและลดปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

 4.2  ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย 

 ควรมีการวิจัยโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม  เพื่อช่วยให้งานวิจัย
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
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ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบาน 
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุร ี

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

IN THA CHANG DISTRICT, SINGBURI 
 

ธันยพัต วงษถาวรเรือง 
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บทคัดยอ 
   การวจิัยครั้งนี ้มีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขต
พ้ืนที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี และเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดอืน และระยะเวลาที่อาศัยอยูในอําเภอ
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ที่มีภูมิลําเนา
อยูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวธิ ีLSD 
 ผลการวิจัยพบวา  1)  ประชาชน มีทัศนคติตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในภาพรวม อยูในระดับมาก               
(  = 3.69, S.D. = 0.72) และ 2) การทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุ  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในอําเภอทาชาง ที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในภาพรวม และรายดาน 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
กํานันผูใหญบานดานการกระตุนทางปญญา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, กํานันผูใหญบาน, อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 
 

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

ปกครองของไทยมาอยางยาวนาน มีหน าที่ เป นผู ช วยเหลือ
นายอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอย การแกไขปญหาความ
เดือดรอน การอํานวยความเปนธรรม ดูแลความเปนอยู ทุกขสุขของ
ราษฎร เปนกลไกขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และปฏิบัติหนาท่ีตามที่
กฎหมายกําหนดในพ้ืนที่ตําบล และหมูบาน ซึ่งเปนหนวยการ
ปกครองระดับฐานรากที่เปนจุดเช่ือมในการยึดโยงสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย และหลอมรวมประชาชนใหมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน [1] จากบทบาทดังกลาว จะเห็นไดวา กํานัน 
และผูใหญบาน เปนกลุมผูนําที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอความ
สงบสุขเรียบรอยของสังคมโดยเฉพาะในระดับชุมชน ดังนั้น การที่
ชุมชนมีผูนําท่ีดีก็ยอมสงผลใหชุมชนมีแตความสงบเรียบรอย 
ประชาชนในชุมชนก็จะมีความสุขมากขึ้น 

ภาวะผูนําจึงเปนสิ่งสําคัญเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะกับผูนําระดับ
ชุมชนอยางกํานันและผูใหญบาน เนื่องจากภาวะผูนําของกํานันและ
ผูใหญบานจะเปนกระบวนการที่ผูนําพยายามใชอิทธิพลของตนหรือ
กลุมตน เพื่อกระตุน ชี้นํา ผลักดัน ใหประชาชนภายในทองที่มีความ
เต็มใจ และกระตือรือรนในการทําสิ่งตางๆ ตามตองการ โดยมี
ความสําเร็จของชุมชนเปนเปาหมายสําคัญ จะเห็นไดวา ชุมชนใดที่มี
ผูนําที่มีภาวะผูนําสูงยอมสงผลใหชุมชนมีความสําเร็จในทุกดาน ซึ่ง
ภาวะผูนําท่ีสําคัญมากสําหรับผูนําชุมชนในปจจุบัน คือ ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  เปนระดับพฤติกรรมที่ กํานัน
ผู ใหญ บ านแสดงให เห็นในการจัดการหรือการทํางาน  เป น
กระบวนการที่กํานันผูใหญบานมีอิทธิพลตอราษฎรในปกครอง  โดย
การเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของราษฎรให
สูงขึ้นกวาความพยายามท่ีคาดหวัง  พัฒนาความสามารถของราษฎร
ไปสูระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากขึ้น  ซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน 
ประกอบดวย การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  การสรางแรงบันดาล
ใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

อําเภอทาชางเปนอําเภอที่มีพื้นที่และจํานวนประชากรไมมากนัก 
โดยแบงการปกครองออกเปน 4 ตําบล (มีกํานันในการปกครองดูแล 
จํานวน 4 คน) และ 23 หมูบาน (มีผูใหญบานในการปกครองดูแล 
จํานวน 23 คน)  และจากสถานการณ ท่ีผานมา พบวา อําเภอ      
ทาชาง ยังมีปญหาที่ตองการการแกไขอยูหลายดาน ทั้งปญหาทาง
สังคมที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ปญหาดานเศรษฐกิจและความ
เปนอยูของประชาชน เปนตน จึงเปนประเด็นที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง
ในการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของกํานันผูใหญบาน เนื่องจากการแกไขปญหาดังกลาว จําเปนตอง
อาศัยผูภาวะผูนําของกํานันและผูใหญบานเปนสาํคัญ โดยในการวิจัย

ในครั้งน้ี จะทําใหทราบถึงทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี เพ่ือเปนแนวทางใหกํานันผูใหญบานตลอดจนหนวยงานที่
เก่ียวของไดนําขอมูลไปเปนประโยชนในการพัฒนารูปแบบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่ มีตอภาวะผูนํ าการ

เปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในอําเภอทาชาง 
จังหวัดสิงหบุรี 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชใน

การวิจัย คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ป ข้ึนไป ที่มีภูมิลําเนาอยูใน
อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี โดยจากขอมูลของจังหวัดสิงหบุรี [2] 
พบวา อําเภอทาชาง จังหวัดสิงห บุรี มีจํานวนประชากรทั้ งสิ้น 
15,394 คน  

3.2 ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา การวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ดังน้ี  

3.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่อาศัย
อยูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 

3.2.2 ตัวแปรตาม กําหนดใหความคิดเห็นของประชาชนตอ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบาน เปนตัวแปรตาม  
โดยใชทฤษฎีภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ของ Bass [4] ซึ่ งจํ าแนกรูปแบบภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงออกเปน 4 ดาน ดังนี้  ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 
และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

3.3 ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษาในครั้งน้ีทําการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอมูลในพื้นทีอํ่าเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 

3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาในครั้ งนี้ กํ าหนด
ระยะเวลาในการวิจัย รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน คือ ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
   ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 
 
 

 
 
 
 
5. สมมติฐานในการวิจัย 
 ประชาชนที่อาศัยอยูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ที่มีลักษณะ
ทางประชากรที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของกํานันผู ใหญบานในเขตพื้นที่ อําเภอทาชาง จังหวัดสิงห บุรี 
แตกตางกัน 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการวิจัย

ครั้ง คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอ ทา
ชาง จังหวัดสิงหบุรี จํานวนทั้งสิ้น 15,394 คน เลือกกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ณ ระดับความเช่ือมั่น
รอยละ 95 คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 389.86 ตัวอยาง 
การศึกษาในครั้งนี้จึงกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 
400 ตัวอยาง  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน        
3 สวน คือ 

สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยลักษณะทางประชากรของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยสอบถามเก่ียวกับเพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุ  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่อาศัย
อยูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 

สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพื้นท่ีอําเภอทาชาง 
จังหวัดสิงหบุรี  แบงคําถามออกเปน 4 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทาง
ปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

ส วนที่  3  ข อ เสนอแนะเพ่ิ ม เติ ม เ ก่ียวกับภาวะผู นํ าก าร
เปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานัน
ผูใหญบานในเขตพ้ืนที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 

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

 
 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย  
1. การวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coeffient 
Alpha) โดยเกณฑความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  คือ คาจะตองมี
ค า เข า ใกล  1 ยิ่ งค า     มี ค า เข า ใกล  1 ม าก เท า ใดแสด งว า
แบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล 

2. การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และทัศนคติของประชาชน
ที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี โดยใชการวิเคราะหค ารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ ย  (Mean) และส วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชเปนสถิติในการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย สถิติการทดสอบ ที (t – test) ใช
ทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ กับทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานใน
เขตพื้นที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี และการวิเคราะห  F-test 
(One-way Analysis of Variance ANOVA) ห รือการวิ เคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว เปนสถิติในการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดานสถานภาพ
สมรส อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี กับทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานใน
เขตพื้นที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี และเมื่อพบวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ จะทําการทดสอบความแตกตางเชิงซอนดวยดวยวิธี 
LSD 

7. ผลการวิจัย 
7.1 ผลการวิเคราะหทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี 

ปัจจยัลกัษณะทางประชากร 

. เพศ  

. อาย ุ 

3. สถานภาพ  

4. ระดบัการศกึษา  

. อาชพี  

. รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 

7. ระยะเวลาทอีาศยัอยูใ่นอําเภอท่าชา้ง จงัหวดั

ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของกาํนันผูใ้หญบ่า้น 

. ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์  

. ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ  

. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  

. ดา้นการคาํนึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 
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ตาราง 1 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพื้นท่ีอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวม 

ทัศนคติที่มีตอของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง X SD ระดับทัศนคต ิ
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.86 0.72 มาก 
ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3.74 0.72 มาก 
ดานการกระตุนทางปญญา 3.49 0.74 มาก 
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.66 0.68 มาก 

โดยรวม 3.69 0.72 มาก 

 
จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด

สิงหบุรี ในภาพรวม อยูในระดับมาก (X = 3.69, S.D. = 0.72) โดย
ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
กํานันผูใหญบานในเขตพื้นท่ีอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี อยูใน
ระดับมากในทุกดาน เรียงลําดับจากดานที่มีระดับคาเฉลี่ยมากสุดไป

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

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

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

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

 

7.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยดานลักษณะทางประชากร 

ทัศนคติที่มีตอของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ดานการมี
อิทธิพลอยางมี

อุดมการณ 

ดานการสราง
แรงบันดาล 

ใจ 

ดานการ
กระตุนทาง

ปญญา 

ดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจก

บุคคล โดยรวม 
เพศ  แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 
สถานภาพสมรส ไมแตกตางกัน ไมแตกตางกัน แตกตางกัน ไมแตกตางกัน ไมแตกตางกัน 
ระดับการศึกษา  แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 
อายุ แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 
อาชีพ แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในอําเภอทาชาง  แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 

 
จากการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวา ประชาชนที่อาศัยอยูใน

อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ที่มีลักษณะทางประชากรดานเพศ 
ระดับการศึกษา อายุ  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่
อาศัยอยูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรีที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพื้นที่อําเภอ
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวม และในดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 
และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และประชาชนที่อาศัยอยูในอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ท่ีมี
ลักษณะทางประชากรดานสถานภาพที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพื้นที่อําเภอ
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ในดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนทัศนคติตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี ในภาพรวม ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการ

สรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไม
แตกตางกัน 
 

8. อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอทาชาง 

จังหวัดสิงหบุรี มีทัศนคติตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานัน
ผูใหญบานในเขตพ้ืนที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุร ีในภาพรวม และ
รายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากดานที่มีระดับคาเฉลี่ยมาก
สุดไปนอยสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ รองลงมาคือ 
ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
และดานการกระตุนทางปญญา ตามลําดับ สอดคลองกับผล
การศึกษาของกนกอร สิริโม [5] พบวา ภาวะผูนํ าของกํานัน
ผูใหญบานตามความคาดหวังของประชาชนในอําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีความคาดหวังสูงสุด 
รองลงมาคือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการสราง 
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แรงบันดาลใจ และดานการกระตุนทางปญญา ตามลําดับ และ
การศึกษาของชุตินั นท  แดงสกล [6] พบวา  ภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอพะโตะ จังหวัด
ชุมพรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเปนรายดาน 
พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงปจเจก
บุคคล และดานการกระตุนใหใชปญญา ตามลําดับ 

2. การทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอ
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุ  อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยูในอําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรีที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
กํานันผูใหญบานในภาพรวม และรายดาน แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และประชาชนที่อาศัยอยูในอําเภอ
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ท่ีมีสถานภาพที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบานในดานการกระตุน
ทางปญญาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคลองกับผลการศึกษาของธนพร นาคบาง [7] พบวา นายก
องคการบริหารสวนตําบลท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงที่ตางกัน การศึกษาของอรณิชชา ทศตา อนุชา พิ
มายนอก สุกัญญา ใจอดทน และจันทรจิรา ใจอดทน [8] พบวา 
ประชาชนที่มีเพศ และระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคาดหวัง
ตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตกตางกัน 
การศึกษาของชุตินันท แดงสกล [6]  พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพะโตะ ที่มีสถานภาพสวนบุคคล 
คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงการ
ปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ
พะโตะ จังหวัดชุมพร แตกตางกัน และการศึกษาของประจักษ ผิว
งาม [9]  พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น
ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบาน ในอําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีษะเกษ ในภาพรวม และในดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมคติ ดานการสรางแรงบันดาล และดานการกระตุนทางปญญา 
แตกตางกัน และประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานันผูใหญบาน ในอําเภอ
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีษะเกษ ในภาพรวม และดานการมีอิทธิพลอยาง
มีอุดมคติ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 
และดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล แตกตางกัน 
 

9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
กํานัน ผู ใหญ บาน ตลอดจนหนวยงานที่ เกี่ ยวของควรให

ความสําคัญกับการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกํานัน
ผูใหญบานในเขตพ้ืนที่อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ในดานตางๆ 
ดังนี ้

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวา กํานันผูใหญบาน
ควรพัฒนาวิสัยทัศนตลอดจนความสามารถในการถายทอดไปยังคน
ในชุมชนใหมากข้ึน ควบคูกับการแสดงใหคนในชุมชนไดเห็นถึงความ

เฉลียวฉลาด ความรูความสามารถ และความเช่ือมั่นในตนเอง และ
ควรหลีกเลี่ยงท่ีจะใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน หรือบุคคลใกลชิด 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา กํานันผูใหญบานควรให
ความสําคัญกับการยกยองและช่ืนชมแกคนในชุมชนที่มีการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ การใหกําลังใจแกคนในชุมชนอยางสม่ําเสมอ และการ
สรางความหวังใหกับคนในชุมชนในมากขึ้น  

3. ดานการกระตุนทางปญญา พบวา กํานันผูใหญบานตองให
ความสําคัญกับการกระตุนใหคนในชุมชนกลาแสดงความคิดเห็น 
พิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได และทําใหคนใน
ชุมชนรูสึกวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีทาทาย 

4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา กํานัน
ผูใหญบานควรใหความสําคัญกับการเปนที่ปรึกษาที่ดีของคนใน
ชุมชน เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดใชความสามารถพิเศษในการ
ทํางานอยางเต็มท่ี และควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใน
ชุมชนใหมากขึ้น  
 

10. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุม

ตัวอยางซึ่งเปนประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ที่มีภูมิลําเนาอยูใน
อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี  ซึ่ งอาจไดผลการศึกษาที่ยังไม
ครอบคลุม เพราะเปนการศึกษาเฉพาะเขตพ้ืนที่ ดังนั้น ในการวิจัย
ครั้งตอไป อาจทําการศึกษาในลักษณะเชนเดียวกันนี้กับกลุมตัวอยาง
ที่ อยู ใน เขต พ้ืนที่ อ่ื นรวมด วย  เพ่ื อ ให ได ผลการศึกษาในเชิ ง
เปรียบเทียบท่ีถูกตอง มีความครอบคลุม และสามารถนํามาใช
ประโยชนไดมากขึ้น 

2. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษามาจาก
ตัวเลือกในการตั้งคําตอบใหเลือกตอบ อาจทําใหไดภาพรวมของ
ประเด็นที่ศึกษาไมครอบคลุม ดังนั้น การวิจัยครั้งตอไปจึงควร
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนา
กลุม เพ่ือใหไดคําตอบเชิงลึกมากขึ้น 
 

11. เอกสารอางอิง 
[1] สวนบริหารงานกํานันผูใหญบาน สํานักบริหารการปกครอง

ทองที่ กรมการปกครอง, “คูมือปฏิบัติงานกํานัน ผูใหญบาน,” 
กรุงเทพมหานคร: สวนบริหารงานกํานันผูใหญบาน สํานัก
บริหารการปกครองทองที ่กรมการปกครอง, 2561. 

 [2] จังหวัดสิงหบุรี, “ขอมูลพ้ืนฐาน : อําเภอทาชาง,” สืบคนเมื่อ 1 
มิถุนายน 2561, จากhttp://www.singburi.go.th/_2017 
/am phur_content/cate/3, 2561. 

[3] กัลยา วานิชยบัญชา, “การวิเคราะหสถิติ : สถิติสําหรับบริหาร
และวิจัย,” พิมพครั้งที่ 10, กรุงเทพฯ:  โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

[4] Bass, B.M.,  “Leadership and performance beyond 
expectations,”  New York : The Free Press, 1985. 

[5] กนกอร สิริโม “ภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตามความ
คาดหวังของประชาชน อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน,”        

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 271

hp-pc3
Stamp



รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2559. 

[6] ชุตินันท แดงสกล “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร,”    รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป, 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556. 

[7] ธนพร นาคบาง, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค,” วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน วิทยาลัยสงฆนครสวรรค, ปที่ 4, ฉบับท่ี 1, หนา  1-
13, 2559.  

[8] อรณิชชา ทศตา อนุชา พิมายนอก สุกัญญา ใจอดทน  และ
จันทรจิรา ใจอดทน, “การศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มี
ตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
นครราชสีมา,” วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร, ปที่ 9, ฉบับที่ 1, 2558.  

[9] ประจักษ  ผิวงาม “ภาวะผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงของกํานัน
ผู ใหญบานในเขตพื้นที่  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีษะเกษ”      
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 272

hp-pc3
Stamp



การดําเนินชีวิตตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน 
LIFE STYLE PRACTICING IN ACCORDANCE WITH SUFFICIENCY  

ECONOMY PHILOSOPHY OF PATHUMWAN DISTRICT OFFICER’S OFFICIALS 
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บทคัดยอ 
   
 การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก ขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 234 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใชการทดสอบความแตกตางไดแก t-Test, F-Test, Least Significant Difference (LSD) และสถิติท่ีใชใน
การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ไดแก Cronbach’s-Alpha Coefficient 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-45 ป สําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี     
มีสถานภาพสมรส รายไดตอเดือน 15,000-20,000 บาท ภาระหนี้เฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท มีระดับชั้นตําแหนงคือลูกจาง
กรุงเทพมหานคร และมีประสบการณการทํางาน 6-10 ปและมากกวา 15 ป โดยมีคาเฉลี่ยระดับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย พบวา บุคลากรที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ    ระดับการศึกษา รายได
ตอเดือน ภาระหนี้เฉลี่ยตอเดือน และระดับชั้นตําแหนงตางกันจะมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ : การดําเนินชีวิต, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สํานักงานเขตปทุมวัน 
 

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

1. บทนํา 
โลกทุ กวันนี้ ได ก าว เข าสู ยุ ค โลกาภิ วัตน  (Globalization)        

ซึ่งหมายถึงปรากฏการณท่ีเทคโนโลยีดานการสื่อสารและคมนาคมได

เชื่อมประเทศตางๆ ทุกประเทศในโลกใหเปนหนึ่งเดียวกัน และ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีไดแผขยายครอบงําไปทั่วโลก 
ภายหลังการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นโดยเงินทุนจํานวนมหาศาล
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สามารถเคลื่อนยายจากประเทศในซีกโลกหนึ่งไปสูประเทศในอีกซีก
โลกหนึ่งดวยเวลาที่รวดเร็วเพียงแคชั่วพริบตา ความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกจึงไดกลายเปนเสมือนคลื่นลูกใหญที่โถม
ซัดเขาใสทุกประเทศในโลก [1] เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีช้ี
แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ.
2517 และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในป พ.ศ.2540 ซึ่งเปนปที่
ประเทศไทยตองรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพเพ่ือที่จะยืนหยัดใน
การพ่ึงตนเองและพัฒนานโยบายที่สําคัญเพ่ือการฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองไดซึ่งคนไทยจะ
สามารถเลี้ยงชีพโดยอยูบนพ้ืนฐานความพอเพียง [2] ในป พ.ศ.2540 
ประเทศไทยประสบวิกฤตการณทางเศรษฐกิจซึ่งสงผลกระทบตอ
ประเทศชาติและประชาชนเปนอยางมากท้ังในภาคเศรษฐกิจจริง 
(Economic Real Sector)  และภาคการเงิน (Financial Sector)        
ทําใหธุรกิจจํานวนมากตองปดกิจการลงเนื่องจากผลิตสินคาแลวขาย
ไมได ประกอบกับปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินจากการที่
สถาบันการเงินไมปลอยสินเช่ือตามปกติ มีคนวางงานมากข้ึน ภาระ
หนี้สินเพ่ิมมากข้ึน ทําให เกิดผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรง 
เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมานั้นไมไดอยู
รากฐานท่ีแข็งแรง ไมไดเกิดจากการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และ
ยั่งยนื จนเกิดภาวะท่ีเรียกวา เศรษฐกิจฟองสบู(Bubble Economy) 
เมื่อฟองสบูแตกจึงไมสามารถพ่ึงพาตนเองได ปญหาตางๆ ก็ตามมา
มากมาย อยางไรก็ตาม จากการเกิดวิกฤตการณดังกลาวไดสงผลให
ประเทศไทยตองปรับทิศทางในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับ
ความสามารถในการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผลิต
สินคาท่ีหลากหลายและตนเอง มีความถนัดเพ่ือใหไดเปรียบในเชิง
การคา ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงและความไมแนนอนของราคาผลผลิต 
โดยจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น เริ่มตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 
2544) ที่มีแนวคิดที่เนนคนเปนศูนยกลางและจุดมุงหมายหลักในการ
พัฒนา ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545 - 2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ก็ไดดําเนินการ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  8       
มีแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และไดอัญเชิญ
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศโดยยึดหลักทางสาย
กลางเพ่ือใหประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและนําสูการพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวตัน และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตางๆ [3] อยางไร
ก็ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชหมายถึงปรัชญาในการตอตาน
ความเปลี่ยนแปลง หรือการไมยอมรับความเปลี่ยนแปลงใหมๆ       
ที่ เกิด ข้ึน แต เปนการใชปญญาปรับตัวให เขากับกระแสความ
เปลี่ ยนแปลงของโลกป จจุ บั น  ทั้ งนี้ โด ย เฉพาะข าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน
เขตปทุมวันที่พํานักอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเขต
ชุมชนเมืองหลวงนั้น มีปจจัยที่เสริมแรงกระตุนใหเกิดการบริโภค
อยางเกินพอดี และการตอสูกับภาวะคาครองชีพของชุมชนเมือง 

ความตองการบริโภคทางวัตถุตามคานิยมของคนเมืองหลวง ความ
ยากลําบากตอการแขงขันในการสรางโอกาสหารายไดเพิ่มมาจุนเจือ
ครอบครัว การขาดแหลงหรือที่ดินทํากินเพ่ือการสรางอาชีพเหลานี้
ลวนเปนประเด็นที่ทําใหเกิดปญหาที่รุนแรงตอภาวะการมีหน้ีสิน
เรื้อรัง โดยจากการตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินการจายเงนิเดือน
แสดงใหเห็นถึงภาวะรายไดเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักหนี้สินแลว
เฉลี่ย คงเหลือเพียงรอยละ 30 เทานั้น (ฝายปกครอง สํานักงานเขต
ปทุมวัน) ซึ่งคงไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตตามปกติของขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจางกรุงเทพมหานคร  

กรุงเทพมหานครไดเล็งเห็นปญหาและผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น
จึ งได มี โครงการต างๆ เพื่ อลดปญหาหนี้ สินของข าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจางกรุงเทพมหานคร อาทิ สวัสดิการ
เงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา โครงการทุนการศึกษาบุตรขาราชการ และ
ลูกจางประจํากรุงเทพมหานคร รถบริการรับสง เงินชวยเหลือคา
ครองชีพ ประกอบกับนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
(พลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) “ผลักดันทันใจ แกไขทันที”         
1  ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที นโยบายท่ี 5 
“วิถีพอเพียง” (Common Way of Living) : ภูมิใจในรากฐานไทย 
พอใจในความเปนอยู [4] จากท้ังหมดที่ไดกลาวมาผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาวาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนวิธีนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการ โดยเฉพาะ
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ซึ่ งเปนหน วยงาน ท่ีใหญ            
มีขาราชการและลูกจางเปนจํานวนมาก และเพื่อไดทราบปญหาที่
แทจริงไวใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 
  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจางกรุงเทพมหานคร เฉพาะที่ปฏิบัติ
หนาที่อยูในสํานักงานเขตปทุมวัน จํานวน 10 ฝาย เปนจํานวน 583 คน 
(ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2561) และไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970)        
ไดกลุมตัวอยาง 234 คน 

3.2 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการศึกษา การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัย
ไดกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังน้ี  

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

3.2.2 ตัวแปรตาม การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบดวย 3 หวง ไดแก ดานความพอประมาณ  ดาน
ความมี เหตุผล ดานการมีภูมิคุ มกันในตัว ท่ีดี  และ 2 เงื่อนไข                
ไดแก ดานความรู และดานคุณธรรม 
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
    
  ตัวแปรอิสระ  
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สมมติฐานในการวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกันมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันแตกตางกัน 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1 เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม         
แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะปจจัยสวนบุคคล         
ของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน ดวยคําถามจํานวน 8 ขอคําถาม        
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ ซึ่งเปนคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ภาระหนี้เฉลี่ยตอ
เดือน ระดับชั้นตําแหนง และประสบการณการทํางาน 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล ดานการมีภูมิคุ มกัน ในตัวที่ดี  และ 2 เงื่อนไข ไดแก            
ดานความรู และดานคุณธรรมประกอบดวยคําถามจํานวน 30 ขอ
คําถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 

การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบวา       
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม โดยรวมมีคา
เทากับ 0.94 ซึ่งมีคามากกวา 0.70 แสดงวาแบบสอบถามผานการ
ทดสอบระดับความเช่ือมั่น 

6.2 การวิเคราะหขอมูล 
สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายขอมูล

ของกลุมตัวอยางประกอบดวยการหาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage)  ค าเฉลี่ ย  (Mean) และส วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  

สถิติ เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช เปนสถิติ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย สถิติการทดสอบ ที (t – Test) ใชทดสอบ
ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ กับการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน
แตกตางกัน และการวิเคราะห  F-Test (One-way Analysis of Variance 
ANOVA) หรือการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว เปนสถิติในการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ภาระหนี้
เฉลี่ยตอเดือน ระดับช้ันตําแหนง และประสบการณการทํางาน       
กับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
สํานักงานเขตปทุมวัน และเมื่อพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ จะทําการทดสอบความแตกตางเชิงซอนดวยดวยวธิ ีLeast 
Significant Difference (LSD) 
 
7. ผลการวิจัย 

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

กรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจางกรุงเทพมหานคร จํานวน 234 คน 
โดยมีจํ านวน เพศหญิ ง (64.5%) มากกวาเพศชาย (35.5%)           
สวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป (34.6%) สําเร็จการศึกษาต่ํากวา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  (6 6 .7 %) ส ถ าน ภ า พ ส ม รส  (5 3 .8 %)              
รายไดตอเดือน 15,000-20,000 บาท (49.1%) ภาระหนี้เฉลี่ยตอ
เดือน 5,000-10,000 บาท (38%) มีระดับชั้นตําแหนงลูกจาง
กรุงเทพมหานคร (73.50%) และมีประสบการณการทํางาน 6-10 ป 
และมากกวา 15 ป (27.40%)  มากที่สุด 

7.2 ผลการศึกษาระดับการดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวนั 

 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

. เพศ  

. อาย ุ 

3. ระดบัการศกึษา  

4. สถานภาพสมรส  

5. รายไดต่้อเดอืน 

6. ภาระหนีเฉลยีต่อเดอืน 

7. ระดบัชนัตําแหน่ง 

8.ประสบการณ์การทาํงาน 

 

การดาํเนินชีวิตตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ดา้นความพอประมาณ 

. ดา้นความมเีหตุผล  

. ดา้นการมภีูมคิุม้กนัในตวัทดี ี 

. ดา้นความรู ้

. ดา้นคุณธรรม 
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ตารางที ่1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

โดยรวม 3.40 0.48 ปานกลาง 
 

จากตาราง 1 พบวา บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันมีการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง                                            

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

(X = 3.71, SD = 0.59) อยูในระดับมาก รองลงมาดานความรู          
(X = 3.47, SD = 0.64) อยูในระดับมากเชนเดียวกัน และ 3 ดาน  
ที่เหลืออยูในระดับปานกลางโดยเรียงตามลําดับดังนี้ ดานความมี
เหตุผล (X = 3.37, SD = 0.73) ดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี        
(X  = 3.37, SD = 0.63) และดานความพอประมาณ (X  = 3.07, 
SD = 0.60)  

 
 

 
7.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

             การเปรียบเทียบการดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดานความ
พอประมาณ 

ดานความมี
เหตุผล 

ดานการมี
ภูมิคุมกันในตัวท่ีด ี

ดานความรู ดานคุณธรรม โดยรวม 

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

* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดวา  

7.2.1 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันท่ีมีเพศตางกันมีการดําเนิน
ชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไมแตกตางกัน 

7.2.2 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันท่ีมีอายุตางกันมีการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญ าเศรษฐกิ จพอเพียงโดยรวมไม แตกต างกั น           
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคุณธรรมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.2.3 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานความรู มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.2.4 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน
มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไมแตกตางกัน 

7.2.5 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันที่มีรายไดตอเดือนตางกัน      
มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานความรู  มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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7.2.6 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันที่มภีาระหนี้เฉลี่ยตอเดือนตางกัน 
มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกตางกัน  
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความรู มีความแตกตางกันอยาง   
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7.2.7 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันที่มีระดับชั้นตําแหนงตางกัน 
มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานความรู มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.2.8 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันท่ีมีประสบการณการทํางาน
ตางกันมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไม
แตกตางกัน 

 
8. อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวนั อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวจิยัดังนี้ 

8.1 บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันมีการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคาเฉลี่ยระดับการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ปาริชาติ เส็นสด (2554) [5] ศึกษาสภาพการดําเนิน
ชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดตรัง การวจิัย
พบวา ระดับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
สังคมเมืองของจังหวัดตรัง มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ
การศึกษาของ กุศล สมบัติ (2557) [6] ศึกษาเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสํานักราช
เลขาธิการ ผลการวิจัยพบวาขาราชการสํานักราชเลขาธิการมีการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการบนพื้นฐานของดานความรู และดานคุณธรรม 
ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษาของ กชกร 
ชํานาญกิตติชัย และคณะ (2554) [7] ศึกษาเรื่องการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิตมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใชในการ
ดําเนินชีวิตดานความรู และดานคุณธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก 
และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรศิษฏ กิจพิทักษ, พ.อ. 
(2560) [8] ศึกษาการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ขาราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ผลการวจิัยพบวาขาราชการกรม
ยุทธศึกษาทหารบก มีระดับการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดานความรู และดานคุณธรรมอยูในระดับมาก 

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

5 ดาน ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมี
ภมูิคุมกันในตัวท่ีดี  ดานความรู และดานคุณธรรมไมแตกตางกัน 

8.2.2 จําแนกตามอายุ พบวาบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน     
มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคุณธรรมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ เฉลิมศรี ชุมเกษียน (2550) [9] ศึกษาการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะการเปนหนี้สินของ
ขาราชการทหาร สังกัดกองทัพเรือ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
พบวาขาราชการทหารที่มีอายุตางกันมีการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันในดานความพอประมาณ  
ดานความมีเหตุผล และดานคุณธรรม ซึ่งในดานคุณธรรมพบวา  
กลุมตัวอยางที่มีอายุ 41-50 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป มีการดําเนิน
ชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
ไมเกิน 30 ปและระหวาง 31-40 ป กลาวไดวาในแนวทางการรับ
ราชการทหารนั้น ความตองการในตําแหนงหนาที่การงาน ความ
รับผิดชอบ ภาวะการเปนผูนํา วุฒิภาวะความเปนผูใหญ การรักษา
ชื่อเสียงเกียรติยศใหเหมาะสม เปนบรรทัดฐานที่ขาราชการจะตอง
สํานึกและธํารงไวเพ่ือความตองการการยกยอง นับถือ และ
ความสําเร็จในการทํางานที่กาวหนา และความมั่นคงของครอบครัว
ซึ่งเปนความตองการของคนในวัยนี้ ดังนั้นการจะทําสิ่งใดจึงตองมี
ความระมัดระวัง และมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงมักนําเอาหลัก
คุณธรรมมาใช 

8.2.3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาบุคลากรสํานักงานเขต
ปทุมวัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความ
พอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดาน
ความรู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปาริชาติ เส็นสด (2554) [10] ศึกษา
สภาพการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
จังหวัดตรัง การวิจัยพบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามของ
จังหวัดตรัง ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีสภาพการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมไมแตกตางกัน 

8.2.4 จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวาบุคลากรสํานักงานเขต
ปทุมวัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความ
พอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี     
ดานความรู และดานคุณธรรมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
การศึกษาของ กุศล สมบัติ (2557) [11] ศึกษาเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสํานักราช
เลขาธิการ พบวาขาราชการสํานักราชเลขาธิการท่ีมีสถานภาพสมรส
แตกตางกันมีระดับการปฏิบัติหนาที่ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม
แตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน ทั้งน้ีเนื่องจากบุคลากร
สํานักงานเขตปทุมวันไมวาจะแตงงาน หรือเปนโสดก็ตองพบกับคา
ครองชีพในสังคมเมืองไมสามารถพ่ึงพาตนเอง เชน เดินมาทํางาน มี
อาหารจากพืชไรที่ปลูก เปนตน จึงทําใหประชาชนที่มีสถานภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 277

hp-pc3
Stamp



สมรสแตกตางกันมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม
แตกตางกัน 

8.2.5 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวาบุคลากรสํานักงานเขต
ปทุมวัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมแตกต างกันอย างมี นั ยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ  .05           
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานความรู มีความแตกตาง
กันอยางมีนั ยสําคัญ ทางสถิติ ท่ี ระดับ .05  ซึ่ งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ เฉลิมศรี ชุมเกษียน (2550) [9] ศึกษาเรื่องการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะการเปน
หนี้ สิน ของข าราชการทหาร สั งกั ดกองทัพ เรือ ใน เขต พ้ืน ท่ี
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ขาราชการทหารท่ีมีรายไดตอ
เดือนตางกันมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกตางกันในโดยรวม ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล 
และดานคุณธรรมตางกัน ท้ังนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
สงผลตาการดําเนินชีวิตเปนอยางยิ่ง ประชาชนที่มีรายไดต่ํา จึงตอง
ใชจายอยางประหยัด แตในขณะเดียวกันประชาชนที่มีรายไดมาก ก็
ยอมมีโอกาสใชจายมากกวาประชาชนที่มีรายไดนอย จึงทําให
ประชาชนที่มีรายไดแตกตางกันมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน 

8.2.6 จําแนกตามภาระหนี้ เฉลี่ยตอเดือน พบวาบุคลากร
สํานักงานเขตปทุมวัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความรู มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ       
เฉลิมศรี ชุมเกษียน (2550) [9] ศึกษาเรื่องการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะการเปนหนี้สินของขาราชการ
ทหาร สังกัดกองทัพเรือในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 
พบวา ขาราชการทหารที่มีภาระหนี้สินตอเดือนตางกันมีการดําเนิน
ชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานความมีเหตุผล ดานการมี
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานคุณธรรมไมแตกตางกัน ตามทัศนะของผูวจิัย
เห็นวาการดําเนินชีวิตใหไดอยางพอเพียงของบุคลากรสํานักงานเขต
ปทุมวันน้ัน หนวยงานตองมีสวนอยางยิง่ในการความรู โดยเปนสังคม
เมืองที่มีคาครองชีพสูงเชน เรื่องบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด  

8.2.7 จําแนกตามระดับชั้นตําแหนง พบวาบุคลากรสํานักงาน
เขตปทุมวัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมแตกต างกันอย างมี นั ยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ  .05             
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดานความ       
มีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันตัวท่ีดี และดานความรู มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ สุรศิษฏ กิจพิทักษ, พ.อ. (2560) [8] ศึกษาเรื่องการดําเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก ผลการวิจัย พบวาขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มี
ระดับชั้นยศตางกันมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวม และท้ัง 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 8.2.8 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวาบุคลากร
สํานักงานเขตปทุมวัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบุคลากรสํานักงานเขตปทุมวัน โดยรวมไมแตกตางกัน และ
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความพอประมาณ ดานความมี
เหตุผล  ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานความรู และดานคุณธรรม 
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ กุศล สมบัติ (2557) [11] 
ศึกษาเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการสํานักราชเลขาธิการ พบวาขาราชการสํานักราช
เลขาธิการที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีระดับการปฏิบัติ
หนาที่ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและ
รายดาน ทั้งน้ีเนื่องมาจากการดําเนินชีวิตของบุคลากรสํานักงานเขต
ปทุมวัน ยังคงใชชีวิตพอเพียงตามสภาพของสังคมเมืองที่มีคาครอง
ชีพสูง พออยูพอกิน พอใชใหพอเพียงและรูจักออมไวใชและใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ไมวาจะมีประสบการณ
การทํางานหรืออายุราชการแตกตางกันอยางไร ก็จะมีการดําเนิน
ชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน 
 

9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
9.1. เชิงนโยบาย 

9.1.1 จัดทําแผนงานเชิงกลยุทธในการอบรม/ พัฒนา/ 
สรางหลักสูตรอาชีพเสริมหาตลาดในการจําหนายสินคาใหกับ
บุคลากรสํานักงานเขตปทุมวันที่เขารวมโครงการเพ่ือใหสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรม 
(Show Cases หรือ Best Practices) และจะตองมีการสงเสริมใหมี
การวางแผน การใชจายเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

 9.1.2 ผู บั งคับบัญชาในแตละระดับ ช้ันจะตองดูแล
ผูใตบังคับบัญชาของตนเอง ใหความรู ความเขาใจ ตลอดจนมีเหตผุล
ในการใชจายในการอุปโภคบริโภคในแตละครั้งนั้นจะตองเปนไป
อยางจําเปนตอการดํารงชีวิตจริงๆ 
 9.2 เชิงปฏิบัตกิาร 
 9.2.1 สํานักงานเขตปทุมวัน ควรเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานที่เก่ียวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรยายพิเศษเปน
ครั้งคราวเพื่อเพ่ิมพูนทักษะตลอดจนความรูความเขาใจให กับ
บุคลากรในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     

10. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
10.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการวจิัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย ในการวิจัยครั้งตอไปควรวิจัยเชิง
คุณภาพสัมภาษณ เชิงลึกรวมดวย เพื่อขยายผลการวิจัยใหมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 
 10.2 ควรศึกษาหนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมเติม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพตอไป 
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Music composition “The voice of Sakai” A Sonic Observation of Culture & 
Environment Changes in Bankaun Maidum Parean Trang. 

 
พรภวิษย์  พรมชู  

 
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปกร 

Email: soundkangkeng@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเสียงสู่ผลกระทบที่เกิดจากการบุกรุกป่าเพื่อท าการเกษตรในบริเวณเทือกเขา

บรรทัด อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นผลท าให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวป่าซาไกเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงภูมิปัญญาที่ส าคัญต่าง ๆ ซึ่ง
ถ่ายทอดกันมานับหลายพันปี อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลา งานวิจัยช้ินนี้ได้น าเสนอบทประพันธ์ดนตรีซาวด์สเคป “Capture The 
Distance” ผ่านวัตถุดิบเสียงท่ีได้จากการบันทึกของบริบทต่าง ๆ ในพื้นที่อันหลากหลายของกลุ่มชาวป่าซาไก บ้านควนไม้ด า อ าเภอปะเหลยีน 
จังหวัดตรัง ไปสู่การร้อยเรียงเรื่องราวใหม่ของผู้ประพันธ์เพื่อเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ และมิติด้านกว้าง ด้านลึกของการจัดวางรายละเอียด
เสียงในรูปแบบ สเตอร์ริโอ งานวิจัยนี้ได้น าความหลากหลายทางเทคนิคและแนวคิดผ่านการสร้างสรรค์เป็นบทประพันธ์ดนตรีซาวด์สเคปในช่ือ 
“Capture The Distance” น าเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวซาไก ผ่านบทประพันธ์ดนตรีทั้ง 3 ท่อนได้แก่ 1) การเดินทาง (My 
Journey Life)  2) มันน ิ(Muni) 3) ผันเปลี่ยน (Transformation)  

ค าส าคัญ : วัฒนธรรมซาไก, สิ่งแวดล้อม,ซาวด์สเคป,  อิเลคโทรอคูสติก  
 

Abstract 
  The problem of environmental change that impacts deforestation in mountainous areas, resulting changing of 
lifestyle, culture of the Sakai villagers, has and disappearing of the tribe’s ancient wisdom which that has been passing 
on from generations for thousands of years. This research used from various sound materials recorded in the village Sakai, 
Bankaun Maidum Palian District, Trang Province. To create Soundscape composition in titled “Capture the Distance”, 
introducing the lifestyle and culture of the Sakai. Through three musical compositions. 1) My Journey Life 2) Mani 3) 
Transformation 
Keywords: Culture of Sakai / Environment / Soundscape / Electroacoustic Music 

1.บทน า 

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อัน
ส่งผลต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทย 
และนอกเหนือจากนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายตาม
ภูมิภาคของไทย ยกตัวอย่างเช่น ภาคใต้ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 
2 กลุ่ม คือ ชนเผ่าซาไกซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา และชาวเล หรือชาวน้ า
อาศัยอยู่ริมทะเลทางภาคใต้ (เขมชาติ เทพไทย.  2529: 936) 

ชาวป่าซาไกเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มีวิถีชีวิตเร่ร่อนตามป่า
เขาบริเวณพื้นที่ทางภาคใต้ เช่นในจังหวัด ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส โดยจังหวัดตรัง นั้นมีกลุ่มซาไก หลายกลุ่ม 
(สุวัฒน์ ทองหอม. 2536: 34-37) ได้กล่าวถึงประชากรของชนเผ่าซา
ไกในจังหวัดตรัง โดยได้สรุปว่าในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนในป่าแถบ

เทือกเขาบรรทัด มีจ านวนประชากรชาวซาไกหลายร้อยคนใน เขต
อ าเภอปะเหลียนแต่ปัจจุบันเหลือน้อยมากอาจจะด้วยสาเหตุการ
อพยพไปยังจังหวัดใกล้เคียงที่มีพ้ืนท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ 

(จิตร ภูมิศักดิ์. 2519: 403) กล่าวถึงความแตกต่างของชน
เผ่าซาไกที่ต่างจากคนทั่ว ๆ ไปในทุกด้านสรุปได้ว่า ชนพวกนี้อยู่ไม่
ติดที่จะพักอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ไม่นานก็พากันอพยพ ไปหาแหล่งที่
อยู่ใหม่ ที่สมบูรณ์กว่า เมื่อพักอาศัยอยู่ที่ใด จะมีการสร้างที่พักแบบ
หยาบ ๆ ด้วยใบไม้และกิ่งไม้หลังคา เพิงหมาแหงน ส่วนพื้นที่พัก 
ขนาดเล็ก พอที่จะจุตัวเองและลูกเมียเท่านั้น พอช่วงหน้ามรสุม ต่าง
พากันหลบเข้าไปอาศัยตามถ้ าหรือเพิงผา ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบ
ง่าย รู้จักแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงทุกคน กินกันจนหมดแล้วค่อยหากิน
ใหม่ ไม่รู้จักเก็บหรือถนอมอาหารเพื่อกินวันต่อไป 
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จากการที่ผู้วิจัยลงส ารวจพ้ืนของกลุ่ม ซาไก บ้านควนไม้ด า 
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กลุ่มนี้เป็นกลุ่ม ซาไก กึ่งสังคมชุมชน 
(Semi-sedentary) เริ่มมีการการติดต่อกับบุคคลภายนอกมากขึ้น
จากหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพแวดล้อมพื้นที่ป่ากลายเป็นสวน
ยางพารา การล่าสัตว์โดยการลักลอบของชาวบ้านที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมด้วยสาเหตุและ
ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาขั้นต้นรวมทั้งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบของพื้นที่ตามกาลเวลา ซึ่งเป็นที่มาที่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม การสืบทอดภูมิปัญญาและกิจกรรมการ
ด ารงชีวิตบางอย่าง ลดหายไปจากท่ีเป็นอยู่ 

 
1.1ความส าคัญของปัญหา 

ผลกระทบดังกล่าวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมในชุมชนชาวป่าซาไกที่มาจากสังคม
ภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ส่วนปัจจัยที่รองลงมาที่นับว่าเป็นปัญหา
ต่อการด ารงชีพและชีวิตประจ าวันของชาวป่าซาไก คือ ชาวป่าซาไก
วิถีชีวิตดั้งเดิมนั้นด ารงชีพอยู่ด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ  หา
ของป่า ล่าสัตว์ แต่เพียงอย่างเดียว แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเจริญ
เข้ามาจากการพัฒนา โดยเป็นภาคนโยบายของรัฐบาลมีการตัดถนน
เข้ามายังพื้นที่ใกล้เคียงที่ชาวป่าอาศัยอยู่ ท าให้คนจากภายนอกเข้า
จับจองบุกรุกจนป่าเกิดสภาพป่าเสื่อมโทรมลง เป็นผลท าให้แหล่ง
อาหาร ท่ีอยู่ และยารักษาโรค ลดลงไปด้วย จากผลกระทบดังกล่าว
ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาชาวป่าซาไก เรียนรู้ที่จะปลูกข้าวไร่ 
ผลไม้  ผักสวนครัวบางชนิดเองได้ แต่ก็ไม่สามารถบริโภคได้เพียงพอ 
เพราะชาวป่าซาไกเก็บได้เท่าไหร่ก็กินจนหมด จึงท าให้เกิดการน า
ของป่า และสมุนไพรออกไปขายให้แก่ชาวบ้านและเกิดการติดต่อ
จากชาวบ้านและกลุ่มคนจากภายนอกรู้จักค่าของเงินตราซึ่งถือว่า
เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นใหม่ของชาวป่าซาไกในอ าเภอปะเหลียน
และการรับจ้างถางป่า ขึ้นต้นมะพร้าวรับจ้าง และรับจ้างกรีด
ยางพารา ซึ่งวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 

จากการศึกษาของโครงการ The World Soundscape 
Project (WSP) ที่มหาวิทยาลัย ไซม่อนเฟรเซอร์ (Simon Fraser 
University) มีวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ เพื่อการศึกษาและ
จัดเก็บข้อมูล ส่งเสริมการฟังในของภูมิทัศน์เสียง หรือซาวด์สเคป ใน
รูปแบบการฟังเสียงของสิ่งแวดล้อม และบริบทต่างๆ ของเสียงท่ีมีผล
ต่อผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับความทรงจ า และ จินตนาการของทัศน์เสียง 
(Barry Truax. 1984: Acoustic Communication) ซึ่งผู้วิจัยสนใจ
น าหลักการแนวคิดและเทคนิคตา่ง ๆ น ามาปรับใช้ในการบันทึกเสียง
ภาคสนามของกลุ่มชาวป่าซาไก บ้านควนไม้ด า อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานบทประพันธ์
ดนตรีซาวด์สเคป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

            1.ผู้วิจัยต้องการศึกษาวถิีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวป่าซา
ไกในพ้ืนท่ี บ้านควนไม้ด า อ าเภอปะเหลยีน จังหวัดตรัง 

2.เพื่อศึกษารูปแบบการประพันธด์นตรีซาวด์สเคปผา่นการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

3.สร้างสรรค์บทประพันธ์จากเทคนิคและแนวคดิต่าง ๆ ที่
ได้จากศึกษาการทดลอง และน าเสนอผ่านมมุมองของผู้วิจัย  
1.3 ขอบเขตการวิจัย  

ในการประพันธ์บทประพันธ์ช้ินนี้ ได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่
การบันทึกเสียง โดยก าหนดกลุ่มชาวป่าซาไก บ้านควนไม้ด า อ าเภอ
ปะเหลยีน จังหวัดตรัง และน าวัตถุดิบเสียงท่ีได้จากการบันทึกเสยีง 
เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์เสยีง โดยการเปลี่ยน
คุณลักษณะเสียง ผสมผสานแนวคดิและเทคนิคสู่บทประพันธ์ดนตรี
ซาวด์สเคปในช่ือ “Capture The Distance” ซึ่งประกอบด้วย 3 
กระบวนดังนี ้

กระบวนที่ 1 การเดินทาง (My Journey Life) เป็นดนตรี
ในรูปแบบซาวดส์เคป การจัดวางเสียงเพื่อการเล่าเรื่องราวเสียงจริง
และเสียงท่ีเป็นจินตนาการ สอดแทรก มิติเสียงของการรับรู้
ปรากฏการณ์เสียงท่ีค่อย ๆ เปลี่ยนเสมือนการเปรยีบเทียบบางสิ่ง
บางอย่างในชีวิตจริงที่ก าลังเปลี่ยนไปในมุมมอง สร้างสรรค์ของผู้วิจยั  

กระบวนที่ 2 มันน ิ(Maniq) ผู้วิจัยต้องการน าเสนอ เสียง
ในรูปแบบดนตรี อิเล็กโทรอะคสูตกิ โดยน าเสนอ วัตถุดิบ เสียงของ
ท่อนแรก มาเปลีย่นแปลง คุณลักษณะเสียงทาง อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
คุณลักษณะความ เข้มเสียงท่ีต่างจากเสียงเดิม และการจดัวางเสยีง
ใหม่ ด้วยโครงสร้างเสียงท่ีเป็นช้ินเล็ก ๆ กรองความถี่เสียงท่ีซับซ้อน 
ผสมผสานเสียงจริงคลา้ยการผสมผสาน 2 วัฒนธรรมเสยีง 

กระบวนที่ 3 ผันเปลีย่น (Transformation) เป็นบท
ประพันธ์แนว อิเล็กโทรอะคสูติกจากเสียงท่อนที่ 1 และ ท่อนที่ 2 
เสียงถูกแบ่งย่อยและพัฒนาจนถึงที่สุดน าเสนอเสยีงใหม่ ที่ไม่เคย
เกิดขึ้น เปลีย่นรูปรา่งและคณุลักษณะเสียงการไลโ่ทนเสยีง จากเสยีง
สูงไปเสียงต่ า สลับกันของบางช่วงบางตอนน าเสนอเสียงใหม่ ใน
มุมมองของผู้วิจัยเพื่ออธิบายถึงการถูกหยิบยืนวัฒนธรรมจาก
ภายนอกให้กับชาวป่าซาไกท าให้วฒันธรรมเดิม ๆ นั้นถูกกลืนกิน 
และผสมผสานกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม ่

บทประพันธ์ท้ัง 3 กระบวนการมีความยาวในน าเสนอเสียง
ในระบบสเตอรร์ิโอประมาณ 31.06 นาที  

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1. เพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวป่าซาไกและ
สิ่งแวดล้อมเสียงที่ยังคงเหลือในปัจจุบันและก าลังสญูหายไปตาม
กาลเวลา 

1.4.2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์บทประดนตรี
ซาวด์สเคป 

1.4.3. เสริมสร้างประสบการณ์ฟังดนตรีให้กับผู้ฟังที่มี
ความหลากหลายเชิงสร้างสรรค ์
 
1.5 กรอบแนวคิดในการประพันธ์ 

โครงสร้างบทประพันธ์สร้างสรรคช้ิ์นนี้ผู้วิจัยก าหนดเป็น
เรื่องราว (Story) บทประพันธด์นตรี 3 ท่อนเพลงไว้ดังนี ้
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ท่อน 1  (11 นาที) เล่าเรื่องราวการเดินทางเข้าส ารวจเสียง

ที่ได้ยินบรเิวณที่พักอาศัยของชาวซาไก 
ท่อน 2  (12 นาที) การเล่าเรื่องราวผ่านเสยีงของการ

แลกเปลีย่น 2 วัฒนธรรมการสนทนา 
ท่อน 3  (08.06 นาที) การเล่าเรื่องราวการหยิบยื่น

วัฒนธรรมบางอย่างให้กับซาไก เหมือนการหวังดีแต่ประสงค์ร้าย 
 

 
  
2.ขั้นตอนการประพันธ์ 
     ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้ องกับบท
ประพันธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยศิลปะเสียงและ
เทคโนโลยี ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการ และน าองค์ความรู้ มาพัฒนาในการสร้างสรรค์ในบท
ประพันธ์ดนตรีซาวด์สเคปในช่ือ “Capture The Distance” 
ผู้วิจัยสามารถแยกข้ันตอนการประพันธ์ดนตรี ดังนี ้

1. ศึกษางานวิจัยและบทประพันธ์ดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
2.รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มชาวป่าซาไกที่ลง

ส ารวจ 
3. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ 

            4. ท าการบันทึกเสยีงภาคสนาม 
            5. น าออดิโอไฟล์เสยีงสูก่ระบวนการสร้างสรรค์บท
ประพันธ ์

6. วิเคราะห์บทประพันธ์ท่ีผู้วิจัยทดลอง 
7. เผยแพร่บทประพันธ์ดนตรีสร้างสรรค ์
 
 
 
 
  

2.1 วัตถุดิบเสียงที่ใช้ในการประพันธ์ 

   ผู้วิจัยแบ่งวัตถุดิบเสียงที่ได้จากการบันทึกเสียงภาคสนามที่
ใช้ในการประพันธ์ ออกเป็น 3 แหล่งดังนี้ ตามแนวคิดของ เบอร์นี่ 
คลอส (Bernie Krause. 2013: ออนไลน์) 
     1.จีโนโฟน่ี (Genophony) เป็นเสียงจากแหล่งกายภาพ
จากสิ่งท่ีไมไ่ด้เป็นชีวภาพหรือไม่มชีีวิต ที่เกิดขึ้นในทุกพ้ืนท่ี เช่น เสียง
ของลมที่กระทบกับกอไผ่ เสียงของน้ าตก เสียงของล าธาร เสียงของ
เม็ดฝน 
      2. ไบโอโฟนี่ (Biophony) เสียงจากแหล่งชีวภาพหมายถึง
ทุก ๆ เสียงท่ีมาจากสิ่งมีชีวิตในท่ีอยู่อาศัยนั้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง หรอื 
สถานท่ีหนึ่ง เช่น เสียงแมลง เสียงนก เสียงกบ เสยีงไก่ป่า        

    3. แอนด์ธอร์โฟน่ี (Anthrophony) เสียงท่ีมาจากมนุษย ์
เช่น เสียงพูด เสียงเดิน เสียงกิจกรรมการตัดไม้ เหลาไม้ หรือ กิจกรรม
อื่น ๆ และวัตถุดิบเสยีงสังเคราะหแ์บ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี ้

1. เสียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนคณุลกัษณะเสียง แก
รนด์นูล่า ซินธซีิส  

2. เสียงสังเคราะห์ที่เกดิจากกระบวนการอิเลคโทร
นิก 

ผู้วิจัยขออ้าง ผลงานของแบรี่ ทรูอัคซ์ (Barry Truax, 
1986) ริเวอร์รัน  (Riverrun)“รเิวอร์รัน” ซึ่งเป็นบทประพันธ์ท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ ประพันธ์สังเคราะห์เสยีงจากภาพแวดล้อมเสียงแบบ 
เรียลไทม์ 32 แทร็ค ประกอบไปดว้ยความหนาแน่น ของหยดน้ าท่ีมา
จาก การตีความหมายของสายน้ าไหลสายเล็ก ๆ ส่งสารสื่อความ 
หมาย เชิงเส้น ถูกสร้างโดยคลื่นซายน์ หรือ Fm Synthesis การไหล
ของน้ า ที่อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไร แต่สายน้ าที่ไหลมารวมตัวกันจน
กลายเป็น แม่น้ าสายใหญ่จากเสยีงที่เล็กท่ีสุดกลายเป็นมวลเสียงของ 
โครงสร้าง (Textures) ที่หน้าสนใจเสียงถูกปรับเปลี่ยนเกรน เมด็
เสียงเล็ก ๆ  ช่วงนี้จะเป็นความถีสู่งจากเสียงของหยดน้ าเล็ก ๆ  เพิม่ขึน้
จน เสียงความถีสู่งเริ่มลดน้อยลงมาค่อย ๆ เบาลงเป็นเสยีงกลางต่ า 
ในช่วงกลางท่อนเพลงเสียงความถีถ่้องลงจนกลายเป็น ความถี่โทนต่ า
แล้วเสยีงค่อย ๆ เบาลงและถูกแทนท่ีด้วยความถี่เสียงอีกแบบหนึ่ง 
 

 

ภาพทีแ่สดงภาพ โซโนแกรม ช่วงสุดท้ายบทประพันธ์ริเวอร์รัน 
ภาพความเข้มของสบีอกถึงค่าความดัง-เบา จากเสียงต่ าไปเสียงสูง 
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2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสรา้งสรรค์บทประพันธ์ซึ่งงานวิจัยช้ิน

นี้ผู้วิจัย ได้เตรียมอุปกรณ์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่มดังนี ้
2.2.1. อุปกรณ์ประเภทกลุ่ม ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1.คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค (Computer Notebook)  
2.Audio Interface: TASCAM US-16x08 ผู้วิจัยเลือกใช้

อุปกรณ์ช้ินนี้เนื่องจากสามารถบันทึกเสียง ได้ 16 อินพุตยังสามารถ
แปลงสัญญาณออกเป็น 8 เอาทพ์ุตเหมาะส าหรับการทดลองเสียงที่
เป็น มัลติแทร็ก 

3.ไมโครโฟน Rode NT 4 เป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร ์
สเตอร์ริโอ XY ซึ่งตอบสนองย่านความถี่ตั้งแต่ 20Hz-20 kHz (เฮริ์ชธ) 
รับความดังสูงสุดได้ 143 dB รัศมีการรับไมโครโฟน คาร์ดิออย 
สามารถจ่ายไฟเลีย้งแบบ Phantom Powered ของอุปกรณ์ และ 
จากแบ็ตเตอรี่อัลคาไลน ์ มาตรฐาน 9 โวลต ์ เหมาะส าหรับงาน
ภาคสนาม 

4.เครื่องบันทึกเสียงภาคสนาม ZOOM H6 คุณสมบัติใน
การท างานภาคสนามดังนี้ สามารถบันทึกพร้อมด้วยกันไดสู้งสุด 6 
แชนแนลความละเอียดสูงสดุ 24 บิต 96 kHz สามารถใช้เป็น USB 
Audio Interface การ์ด SDXC และคณุสมบัติอื่น ๆ ที่ส าคัญ        

 5.ล าโพงมอนิเตอร์ KRK: ROKIT 5 Generation 3 
Platinum Edition 

2.2.2. อุปกรณ์กลุ่ม ซอฟท์แวร์ 
1. Nuendo 4 ผู้ประพันธ์เลือกใช้โปรแกรมนี้เพื่อการจดั

วางเสียง ตัด ต่อแก้ไข และผสมเสียงเนื่องจากโปรแกรมนีเ้ปน็
โปรแกรมที่ใช้ในการผลติงานโปสโปรดักช่ันท่ีใช้งานง่ายหลากหลาย
ความ สามารถในตัวของซอฟแวร ์

2. iZotopeRx 4 ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์
และอธิบายลักษณะของคลื่นเสียงในรูปแบบของพลังงานท่ีเป็นคลื่น
ความถี่เสยีง ในบทประพันธ์ อีกทั้งโปรแกรมนี้ ยังสมารถบันทกึ 
ช่วงเสียงและคลื่นความถี่เสียงท่ีนา่สนน าไปใช้ในบทประพันธไ์ด้ 

3. WinPOD เผยแพร่ครั้งแรกในการใช้เมื่อปี พ. ศ. 2541 
(และได้รับรางวัล Bourges Festival) ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้ที่มี
ลักษณะเด่นการยืด ในส่วนของเวลาได้นาน การเปลี่ยนโทนเสียงที่
รวดเร็ว และ สามารถเลือกจังหวะได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังสามารถ
สร้างเสียงสังเคราะห์ ได้ 32 เสียง แบบเวลาจริง จากวัตถุเสียง 
สามารถน ามาสร้างเสียงใหม่ และบันทึกไว้ในโปรแกรม MacPOD 
ได้รับการตั้งช่ือเพื่อเป็นเกียรติแกร่ะบบ POD GSAMX เดมิที่พัฒนา
โดย Barry Truax ที่ Simon Fraser University 

4. ปลั๊กอิน GRM Tools Freeze เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา
โดยกลุม่ GRM (Group de Recerches Musicales) ในประเทศ
ฝรั่งเศสเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเกือบ 20 ปีท่ีแล้วมีทั้งเวอร์ช่ัน VST, TDM 
,RTA, มันสามารถใช้งาน สุ่มระดบัเสียง (Random Pitch)เปลี่ยนคา่
คุณลักษณะเสียง เล่นซ้ าช่วงเสยีงท่ีเลือก (Loops) ความคุมความสัน้
ยาวเสียงโดยเลื่อนลูกบอลข้างใน 
 
 

3. บทวิเคราะห์บทประพันธ์ 
    ท่อนที่ 1 ผู้วิจัยเริ่มต้นบทประพันธ์ ด้วยการใช้เสียงเดินเท้า
ในช่วงเวลาที่  (00.00-01.48)  เพื่อน าเข้าสู่เรื่องราวของการส ารวจ
เสียงท่ีได้ยินในระยะแรกของท่อนเพลง เริ่มจากมิติเสียงจากไกลเริ่ม
ค่อย ๆ ใกล้เข้ามาโดยเสียงท่ีถูกน าเสนอเริม่ชัดขึ้น เสียงท่ีเป็นพื้นหลงั 
ขยับมาอยู่ส่วนหนา้ ของมิติเสียง เสียงความถีสู่ง ของแมลงแสดง
เด่นชัดถึงช่วงเวลา เพื่อตอบสนองการรับรู้ของผู้ฟ้งเสมือนอยู่ในป่า
ด้วยเสยีงจริง ช่วงเวลาที่ (02.00-04.30) เริ่มจากเสียงของก้อนหินท่ี
ถูกน าเสนอการจากเสยีงจริงท่ีเด่นชัดและเสียงค่อยๆถูกเปลี่ยน
คุณลักษณะเสียงของก้อนหินทีถู่กน ามายืดปรับเปลี่ยนเนื้อเสียง ผสม
กับเสียงของพื้นหลังที่ใช้เทคนิคการย้อนกลับเสียง (reversed) รวม
กับเสียงพ้ืนหลังท่ีถูกสร้างสภาวะพื้นที่ใหม่ (Space) และเสียงต่ าของ
โดรนลากยาว เพื่อให้ผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของการฟังเสียงในจินตนาการ
และเสียงจริงท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตอบสนองถึงความรู้สึกของพื้นที่ 
เสียงของนกจริงเมื่อถูก Resampling ที่ Bit rate 44100.00 เป็น 
514023.00 เสียงท่ีได้จะเป็นเสียงโทนต่ า ๆ ย่านความถี่ท่ี 60-100 
เฮิร์ชธ ท าให้เพิ่มอรรถรส และมิตเิสียงท่ีกว้างขึ้น ช่วงเวลาที่ (04.30-
06.30) เริ่มเข้าสูเ่สียงของเมด็ฝน Grains ที่ถูกซ้อนเสียงและบางเสยีง
ต้องตัดความถี่ต่ า เพื่อให้เสยีงของเม็ดฝนเด่นชัด กับเสียงของกบ ที่
ถูกท าเสียงให้ย้อนกลับซ้อนกับเสยีงจริง อยู่พ้ืนหลัง ขยับสลับการ
แพน ซ้ายขวา เพลงท่อนนี ้ถูกน าเสนอเสยีงจริงและเสยีงสังเคราะหท์ี่
สลับสับเปลี่ยนตลอดเวลา จนถึงช่วงเวลาที่ (07.00-11.02) เข้าสู่
เสียงท่ีถูกพัฒนาของเสียงท่ีน าเสนอในช่วงแรกของท่อนเพลง กับ
เสียงใหม่ที่เข้ามาผสมกับเสียงพูดของชาวซาไกท่ีบอกให้คนภายนอก
ที่เข้ามาว่าแท้จริงนั้นช่ือของคนภายนอกน้ันคือ ฮามิ ท่อนนี้ผู้วิจัย
ต้องการน าเสนอเสียงของไมไ้ผ่ทีเ่ปรียบเสมือนลมให้ใจของชาวซาไก 
ที่กิจวัตรในทุกวันเกี่ยวข้องกับไม้ไผ่ทั้งสิ้น 
  ท่อนที่ 2 ผู้วิจยัต้องการน าเสนอเสยีง 2 วัฒนธรรมผ่านการ
สร้างสรรค์ เริ่มจากเสียงขุ่นพล่ามัว่และความหนาแน่นของความเข้ม
เสียง ผ่านกระบวนการทางอเิล็กทรอนิกสผ์่านปลั๊กอินเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ เสียงสังเคราะห์ ที่ถูกเปลีย่นคุณลักษณะเสยีงท่ีบิดเบือน โดย
น าไปสร้างแซมเปอร์ เพื่อให้ได้เสียงท่ีมีความหลากหลาย ของโทน
เสียงน ามาวางซ้อนหลาย ๆ ช้ันปรับเปลีย่นย่านความถี่ ให้ทุกวินา
เสียงมีการเคลื่อนที่ เปลีย่นระดับเสียงตลอดของท่อนเพลงบางช่วงมี
เสียงไล่ระดับโทนเสียงลากยาวและค่อย ๆ เปลี่ยนรูปทรง น ามาตดั
สลับกันโดยใช้วิธีการสุม่เพื่อแพนเสียงซ้ายขวา 
  ท่อนที่ 3 เกิดจากกระบวนการของเสียงท่ีได้จาก ท่อน A 
และ ท่อน C ผ่านกระบวนการท าซ้ าวนหลายๆ ครั้งท าให้เกดิ
ช่วงเสียงใหม่ในท่อน C จากนั้นผู้วิจัยแบ่งท่อนนี้เป็น 3 ท่อนย่อย 
เสียงช่วงแรก ช่วงกลาง และช่วงท้ายบทประพันธ์ เสียงของท่อนแรก
นี้ได้จากการเอาเสียงของท่อน A,B มาท าซ้ าโดยการคงเนื้อเสยีงเดมิ
นั้นไว้ แต่เปลี่ยนคณุลักษณะเสียงโดยการ บิดเสียง จนเกิดเสียงใหม่
และใช้ Gate ที่ค่าเฉลี่ย Th= 21.1 Lp= 20,000 เฮริ์ชธ , Q=1.344 
, A/H/R 0.1/0.10  ช่วงกลางของท่อน C  ผู้วิจัยใช้ปลั๊กอิน Glitch 
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ซึ่งเป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้เสียงท่ีถูกเลือก ช่วงเสียงเกิดการย้อนกลบั
ของเสียง ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าว ถูกส่งต่อสู่กระบวนการสุม่
ระดับความถี่เสียง ของ Gate ที่เป็นอิสระ ผลลัพธ์ที่ได้ คือเสียงที่
หลากหลาย ช่วงความถี่เสยีงท่ีกว้างขึ้น และระดับโทนเสียงเปลี่ยน
ทุกวินาที แนวความคิดของบทประพันธท์่อนนี้ ผู้วิจัยต้องการสื่อสาร
ในมุมการเปลี่ยนแปลงของเสียงกับวิถีชีวิตของซาไกที่ถูกบิดเบือน 
วัฒนธรรมจากภายนอกสู่วิถีของคนซาไกภายในเนื่องจากการหยบิ
ยื่นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รูต้ัวจนท าให้เสียงหรือวัฒนธรรมเหล่านั้น
หายไป และเกดิสิ่งใหมเ่ข้ามาแทน ทีซ่ึ่งเสียงเหล่านั้นอยู่ในช่วงท้าย
เพลงของท่อนท่ี 3 
 
สรุปผลการวิจัย 

ชาวป่าซาไกถือว่าเป็นกลุม่ชาติพันธ์ท่ียังคงวิถีดั้งเดิม อาศัย
อยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขต จังหวัด ตรัง พัทลุง สตลู และยะลา 
ในหลักฐานทางวิชาการได้อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์กลุม่นี้ว่า ไดม้ี
การอพยพย้ายถิ่นฐาน เข้ามาทางแหลมมาลายูของประเทศมาเลเซยี
มานับพันปี ความเป็นอยู่ของชาวป่าซาไกนั้นผูกพันกับธรรมชาติและ
ยังคงพึ่งพาทรัพยากรป่าเพื่อการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเปน็
อย่างมาก ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวป่าซาไก ได้
ดึงดูดความสนใจจากเหล่านักวิชาการหลายสาขาให้ความสนใจที่
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับด้านสังคม ภาษา และมนุษย์วิทยา เป็นต้น 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวป่าซาไก บ้านควนไม้ด า 
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในปัจจุบันนั้นไดเ้ปลีย่นไปจากเดิม แต่
ยังคงอาศัยอยู่ในป่าปักหลักพื้นท่ีอาศัยถาวร ไม่เรร่่อนเหมือนแต่ก่อน
เนื่องจากทรัพยากรป่าเปลี่ยนไปกลายเป็นพื้นที่ สวนยางพารา และ
สัตว์ป่ากไ็ม่ชุกชุมเหมือนสมัยก่อน เริ่มมีการตดิต่อกับชาวบ้านแถบ
นั้นมากข้ึนในเมื่อหาของป่าซึ่งเป็นเรื่องที่ล าบากเนื่องจาก ถูกกดดนั
จากเจ้าหน้าที่ ห้ามล่าสตัว์ป่าและหาของป่าในพื้นที่ป่าสงวน กลุ่ม
ชาวป่าซาไก กลุ่มนี้จึงออกมารับจา้งกรีดยางพารา ถางป่า ตามสวน
ของชาวบ้านในแถบนั้นเพื่อแลกเป็นเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อ
ด ารงชีวิตไปวัน ๆ แต่หากวันไหนไม่มีงานรับจ้างจากชาวบ้าน ชาวปา่
ซาไกก็เข้าป่าล่าสัตว์เล็ก เช่น ปลา นก ไก่ป่า  ขุดมัน หัวเผือกเปน็
อาหาร จากการที่ชาวป่าซาไกไดใ้กล้ชิดกับชาวบ้านและผู้ที่ไปเยี่ยม
เยือนนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอย่างของชาวป่าซาไก
กลุ่มนี้เริ่มที่จะเลือนหายไปอย่างเห็นได้ชัด 

จากการศึกษาสิ่งแวดล้อมเสียงและวัฒนธรรมของชาวป่า
ซาไกน าสู่การศึกษาแนวคิดงานสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีซาวด์ส
เคปและพัฒนาเทคนิคการประพันธ์ ที่ผู้วิจัยต้องการถ่ายทอดมุมมอง
การน าเสนอเสียงของพื้นที่ และวิถีชีวิตของช่วงเวลาที่ยังคงหลงเหลือ
ให้ศึกษา ผ่านการสร้างมิติแห่งการรับรู้ การเดินทางค้นหาชีวิต
ภายในเสียงและเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ ที่
ถูกน าเสนอ และสร้างสุนทรียศาสตร์แห่งการรับฟังดนตรีเสยีงซาวดส์
เคป 

สิ่งที่ผู้วิจัยได้รับจากงานวิจัยครั้งนีค้ือการน าเทคนิคและวิธี
การศึกษางานประพันธ์ท าให้ช่วยเพิ่ม ทักษะแนวคิดและ มุมมอง 
ใหม่ ๆ เกีย่วกับเรื่องเสียงท าให้เหน็ถึงคุณค่าและความส าคัญเกี่ยวกบั
การบันทึกเสียงของเหตุการณ์ปัจจบุันเพื่ออนาคตบางอย่างอาจจะ
สามารถบันทึกเป็นประวัติศาสตรเ์ชิงคุณค่าในขณะที่ระบบ
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเสียงเปลี่ยนไปตามสังคมตามกาลเวลา 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยการประพันธ์ดนตรีเพื่อศึกษา
รูปแบบการบทประพันธ์ผ่านการสร้างสรรค์ ผลงานดนตรีซาวด์สเคป
มีดังนี้ 

1.  ผู้วิจัยได้ทราบถึงเทคนิคการประพันธ์ต่าง ๆ ที่ใช้
สร้างสรรค์บทประพันธ์ประกอบไปด้วยมีดังนี้  1) เทคนิคการ
บันทึกเสียงภาคสนาม เช่น การเลือกวางต าแหน่งไมค์โครโฟน และ 
การเดินบันทึกเสียง 2) เทคนิคการประพันธ์มิวสิคคงเคร็ต (การตัด
ต่อเสียงและน ามาจัดวางใหม่) 3) เทคนิคการแยกช้ินส่วนเสียงให้มี
ขนาดเล็กและยืดหดคุณลักษณะเสียงด้วยวิธีการ แกรนูลาร์ ซินธีซิส 
4) การใช้เทคนิคเปลี่ยนเนื้อเสียงโดยผ่านอุปกรณ์ทางเสียงเพื่อ
เปลี่ยนคุณลักษณะเสียงให้ต่างไปจากเดิม 

 
2. ผู้วิจัยได้ทราบถึงการประพันธ์ดนตรีซาวด์สเคป ใน

รูปแบบเทคนิคท่ีหลากหลาย จากการศึกษาค้นคว้าแนวการประพันธ์
ดนตรีที่ผสมผสานแนวคิดและเทคนิคการประพันธ์ดนตรีแบบอิเลค
โทรอะคูสติก และ มิวสิคคงเคร็ตจากนักประพันธ์ดนตรีและศิลปิน
ทางด้านเสียงหลาย ๆ ท่านที่ต่างทางแนวความคิดและรูปแบบการ
น าเสนอที่หลากหลายตามยุคตามสมัยและเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา ท า
ให้ผู้วิจัยสามารถที่จะน าพาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา แนวคิด มุมมอง 
เพื่อน ามาปรับใช้กับงานสร้างสรรค์และเสริมทักษะอาชีพของผู้วิจัย
ได้ในอนาคต 

 
อภิปรายผล 

จากการอภิปรายผลการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเสียง
และวัฒนธรรมของชาวป่าซาไก บ้านควนไม้ด า อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มชาติพันธ์ซาไกเป็นกลุ่มหนึ่ง
ที่น่าสนใจทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติ
แบบพึ่งพาไม่ท าลาย ซึ่งแตกต่างจากคนเมืองที่เข้าป่าเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ และท าลายสิ่งแวดล้อมป่าเปลี่ยนไปจนท าให้วิถีชีวิต
และความดั้งเดิมเหล่านั้นก าลังจะสูญหาย โดยจุดประสงค์ในการท า
วิจัยในครั้งนี้คือการเก็บข้อมูลภาคสนามที่เป็นปัจจุบันเพื่อเป็น
หลักฐานทางด้านมานุษยวิทยาบางส่วนโดยควบคู่กับการลง
บันทึกเสียงของสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่และกิจกรรมเสียงต่าง ๆ 
ของชาวป่าซาไกที่ยังคงเหลือไว้เพื่อเป็นวัตถุเสียงเพื่อน ามาใช้ในบท
ประพันธ์สร้างสรรค์ดนตรีซาวด์สเคปเพื่อจุดประสงค์การน าเสนอ
การเข้าไปหาสิ่งแวดล้อมเสียงและตีแผ่การรับรู้ถึงชีวิตที่ก าลังจะ
เปลี่ยนไปของพื้นที่โดยผ่านมุมมองของผู้วิจัย 
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นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ประพันธ์ดนตรซีาวด์สเคป “Capture The 
Distance” น าเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวซาไก ผ่านบท
ประพันธ์ดนตรีทั้ง 3 ท่อนได้แก่ 1) การเดินทาง (My Journey Life)  
2) มันนิ (Muni) 3) ผันเปลี่ยน (Transformation) บทประพันธ์ท้ัง 3 
ท่อนเพลงนีม้ีความยาวในน าเสนอเสียงในระบบสเตอร์รโิอประมาณ 
31.06 นาที  

จากการท่ีผู้วจิยัได้ทดลองเทคนคิเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์
บทประพนัธ์ประกอบไปด้วยเทคนิคดงัตอ่ไปนี ้

1. การจัดวางเสยีงและเรียบเรียงใหม่ การตดั-ต่อ โดย
เทคนิคการประพันธ์ดนตรีมิวสิคคงเคร็ต 

2. การปรับเปลี่ยนคณุลักษณะของเสียง โดยใช้เทคนิคการ
ยืด-หด เสียง, การเล่นเสียงกลับหลัง, การกรองย่านความถี่ของเสียง, 
การเปลีย่นความเข้มของคลื่นเสียง, การเปลีย่นระดับเสียง, การเล่น
ลูบวนเสยีง 

3. การสงัเคราะห์เสยีงขึน้มาใหมโ่ดยผา่นโปรแกรม
สงัเคราะห์เสยีงเทคนคิทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

4. การเปลีย่นผา่นพืน้ท่ีเสยีงจากเสยีงหนึ่งไปยงัอีกเสยีง
หนึง่โดยการคลอสเฟส 

5. การแยกสว่นของเสยีงให้มีขนาดเลก็โดยการใช้เทคนิค 
ยอ่ – ขยาย ลกัษณะของเสยีงด้วยวิธีการแกรนลูา่ร์ ซินธีซิส 

ผลของการวิจัยและสร้างสรรค์บทประพันธ์ “Capture 
The Distance” เป็นการประพันธ์โดยน าแนวคิดจากการตีความ
เสียงผ่านและรับรู้ถึงการเปลีย่นแปลงท าให้ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่
ต่าง ๆ ที่ได้น าไปเป็นแนวทางคดิงานสร้างสรรค์ช้ินต่อไปในอนาคต
เพื่อการสร้างสรรค ์
 
ข้อเสนอแนะ 

ในความคิดเห็นของผู้วิจยัคิดว่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ชน
กลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธพ์ื้นเมืองที่ส าคัญของภาคใต้ มีวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท่ีชัดเจน โดยเผยแพร่เรื่องราวข้อมูลใหผู้้คน
ภูมิภาคอื่น ๆ ไดร้ับทราบถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวป่าซาไก 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะน าเสนอบทประพันธ์การ
สร้างสรรค์ทีเ่สรมิสร้างประสบการณ์ฟังของผู้ฟังเพื่อย้ าเตือนเพื่อต่อ
ยอดสู่การพัฒนางานวิจัยการประพันธ์ในครั้งต่อไป 
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การพัฒนาโปรแกรมในการออกก าลังกายโยคะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏกีารรับรู้ความสามารถตนเอง 
ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

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

 
กุลิสรา  เผ่าพันธ์ 

 
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร 

Email : paopan_M25@hotmail.com   
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยกึ่งทดลองนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาการออกก าลังกายแบบโยคะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี

การรับรู้ความสามารถตนเองของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาหญิงอายุระหว่าง 18-
21ปีระดับช้ันปีที่ 2-4 ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานครจ านวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
35 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 35 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายแบบ โยคะประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์
การออกก าลังกายแบบโยคะ การสร้างการรับรู้ ความสามารถตนเอง การสร้างความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกก าลังกายแบบโยคะ ใช้
วิธีการบรรยาย ดูวี ซีดี การสาธิตท่าออกก าลังกายแบบโยคะต่างๆ การอภิปรายกลุ่ม การใช้ตัวแบบจริงจากผู้ที่ประสบความส าเร็จทั้งครูผู้สอน
โยคะ ตัวแบบจากเพื่อนในกลุ่มและตัวแบบจากคู่มือ การเล่าประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ การใช้ค าพูดชักจูง การกระตุ้นทางอารมณ์และ
การฝึกปฏิบัติตามคู่มือการออกก าลังกายแบบโยคะเป็นเวลา 6 สัปดาห์ๆละ 2 วันจ านวน 12 ครั้งครั้งละ 90 นาทีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและการทดสอบสมรรถภาพทางกายและจิตใจวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Paired samples t-test และ Student ,s t-test 

ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง การคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกก าลังกาย
แบบโยคะ และมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตัวในการออกก าลังกายแบบโยคะได้ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.001 ) และในด้านความเครียดพบว่าลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ( p=0.05 ) จากผลการศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่าการจัดโปรแกรมการออกก าลังการแบบโยคะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง 
ควรน าไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายแบบโยคะให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอื่น ๆ หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพท่ีดีทั้งทางร่างกายและจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ค าส าคัญ : การออกก าลังกายแบบโยคะ, การรับรู้ความสามารถตนเอง, นักศึกษาหญิง 
 

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

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

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

 ปัญหาวัยรุ่นในยุคปัจจุบันสังคมออนไลน์วัยรุ่นส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตของคนไทยในศตวรรษที่21การส่งเสริมสุขภาพด้าน
การแพทย์ทางเลือกก าลังเป็นที่นิยมของประชาชนและภาพรวมของ
โลกพบว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น
การฝึกโยคะในปัจจุบันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ในกลุ่มผู้ใหญ่และเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกเพื่อบ าบัดหรือฟื้นฟู
ร่างกาย หรือออกก าลังกายเพื่อให้มีรูปร่างกระชับสมส่วนสวยงาม
รวมทั้งความเชื่อว่า การเล่นโยคะอย่างต่อเนื่องจะท าให้อ่อนกว่าวัย 
จากรายงานการส ารวจสุขภาพระดับชาติในสหรัฐอเมริกาปี 2550 
พบว่าโยคะเป็นอันดับหนึ่งในสิบของการแพทย์ทางเลือก[1],[2] และ
มีผู้เลือกใช้โยคะเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้กลุ่มเยาวชนกว่า 
1.7 ล้านคนมีการเลือกใช้โยคะเพื่อสุขภาพเพื่อลดคลายเครียด ความ
วิตกกังวล โรคหอบหืด ความดันโลหิตสูงและผู้ที่ได้รับความสะเทือน
ใจในกลุ่มคนที่มีสุขภาพดีเลือกการออกก าลังกายแบบโยคะเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านร่างกายและจิตใจ มีงานวิจัยและผลการศึกษา
เกี่ยวกับการออกก าลังกายด้วยโยคะในต่างประเทศที่พบว่าการออก
ก าลังกายด้วยโยคะช่วยป้องกันและรักษาโรคต่างๆได้เช่นโรคในกลุ่ม
การแข็งตัวของเส้นเลือด โรคหอบหืด กลุ่มอาการเกี่ยวกับล าไส้ 
ระบบน้ าเหลือง ภาวะเครียดทางจิตใจ และข้อต่อเสื่อม จาก
ประสิทธิผลของการฝึกโยคะยังได้มีการศึกษาในผู้ป่วยโรคเอดส์ 
โรคมะเร็ง และเบาหวาน และผู้ป่วยทางจิตเวช  [3],[4],[5],[6] 
ตลอดจนผลการวิจัยเกี่ยวกับผลของโยคะต่อการด าเนินชีวิตในการ
ลดปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลอืดหัวใจ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ 
สั งคม  และสติปัญ ญ าเปลี่ ยนจากวัย เด็ ก ไปสู่ วั ยผู้ ใหญ่ การ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วุฒิภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม จึงนับว่าเป็นช่วงวิกฤติช่วงหนึ่งของชีวิตหากได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ใกล้ชิด ช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ป้องกัน
และลดพฤติกรรมเสี่ยง ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น [7],[8],[9] 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการออกก าลังกาย
แบบโยคะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองต่อ
พฤติกรรมการออกก าลังกายแบบโยคะของนักศึกษาหญิงระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
ค าถามการวิจัย 

1. โปรแกรมการออกก าลังกายแบบโยคะโดยประยุกต์
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองมีผลต่อสุขภาพนักศึกษา อย่างไร

และจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่อไปนี้ได้หรือไม่  1.1) ความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบโยคะ 1.2) การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการออกก าลังกายแบบโยคะ 1.3) ความคาดหวังในผลลัพธ์
ของการออกก าลังกายแบบโยคะ1.4) การปฏิบัติตัวในเรื่องของการ
ออกก าลังกายแบบโยคะ  

2. ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ในเรื่องระดับความเครียด 

 
สมมติฐานการวิจัย 
    ภายหลังการทดลองนักศึกษาหญิ งระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานครในกลุ่มทดลองที่
ได้รับกิจกรรมโปรแกรมการออกก าลังกายแบบโยคะ ท่ีผู้วิจัยจัดขึ้นมี
การเปลี่ยนแปลงดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบใน
เรื่องต่อไปนี้ 1) ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบโยคะ  
2) การรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบโยคะ 
3) ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบัติการออกก าลังกายแบบ
โยคะ 4) การปฏิบัติตัวในการออกก าลังกายแบบโยคะของนักศึกษา
หญิง 5) สมรรถภาพทางจิตใจ ได้แก่ระดับความเครียด 
 
 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกาย
แบบโยคะที่ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึนระยะเวลาการฝกึ 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
2 วัน  ระยะเวลาการฝึก  90 นาที  โดยศึกษาในกลุ่ มตั วอย่ าง
อาสาสมัครนักศึกษาหญิงที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 ถึง
ช้ันปีท่ี 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research 
Design)แบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
(Pretest–Posttest Two Group Design) 
 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีเปิดรับสมัครนักศึกษาหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง 18-21 ปีที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ ท่ีสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการออกก าลังกายแบบ
โยคะ การค านวณขนาดกลุ่มของตัวอย่างใช้สูตรการทดสอบสองทาง
อ้างในธวัช ชัย  วรพงษธร (Two-Sided Test) [10] โดยน าผล
การศึกษาของ จุฑารัตน์ ค่าแพง (2550) ค่าเฉลี่ยคะแนนความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ของ
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ผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่ได้รับการฝึกการบริหารร่างกายแบบโยคะ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มทดลอง (x =16.35,SD = 5.17 ) และ
กลุ่มเปรียบเทียบ (x =11.01,,SD = 7) 
จากสูตรเมื่อ n  = ขนาดตัวอย่าง 

 
2

 = ค่ามาตรฐานภายใต้โค้งปกติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% (1.96) 
  = ค่าอ านาจการทดสอบที่ 80% (0.84) 

  1 - 2   = ค่าความแตกต่างของความอ่อนตัวระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 2  = ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

เปรียบเทียบใน งานวิจัยจุฑารัตน์ ค าแพง ( 2552) คือ (7.702) 
แทนค่าในสูตร             
n   =       1.96 +0.84)2 x2x7.70)2 
                 (16.35. - 11.01 )2 

n   =            32.60     
 n = 33 คนเมื่อค านวณขนาดตัวอย่างแล้ว จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มละ 32.60 คน เพราะฉะนั้นขนาดของหน่วยตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ต้องมีอย่างน้อยกลุ่มละ 35 คนรวมเป็น 70 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมส่วนที่ 1 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสุขภาพ 6 ข้อส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 15 
ข้อส่วนที่ 3 การรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบ
โยคะมีข้อค าถาม 20 ข้อส่วนที่4 ความคาดหวังในผลดีของการออก
ก าลังกายแบบโยคะ มีข้อค าถามจ านวน 16 ข้อส่วนที่ 5 การปฏิบัติ
ตัวในการออกก าลังกายแบบโยคะที่ถูกต้องส่วนที่ 6 แบบประเมิน 
ความเครียดตนเองของกรมสุขภาพจิตมีข้อค าถาม 20 ข้อ 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองโปรแกรมการออกก าลังกาย
แบบโยคะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 4 ระยะการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม
ทั้งหมด  12 ครั้ง 6 สัปดาห์ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงด้วยสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach”s 
Alpha coefficient ) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ0.848, 0.805, 0.739 

ขั้นด าเนินการ 
1.การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมทั้งหมด 6 สัปดาห์ๆละ 2 

วันๆละ 90 นาที รวม 12 ครั้ง 
สัปดาห์ ที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และรายละเอียดขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบโยคะ และการพิทักษ์
สิทธิของกลุ่มตัวอย่างของการยินยอมตนเพื่อเข้าร่วมวิจัย แก่กลุ่ม
ตัวอย่าง การช้ีแจงการกระท าโดยวาจา ประกอบเอกสารค าช้ีแจง
และมอบเอกสารยินยอมตนให้กลุ่มเป้าหมายสมัครใจ 
สัปดาห์ที่ 2  กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ความหมาย 
ประเภทของการออกก าลังกายแบบโยคะและการฝึกปฏิบัติ 
สัปดาห์ที่ 3 การสร้างการรับรู้ความสามารถตนเองและการฝึกปฏิบัติ 

สปัดาห์ที่ 4 การดูตัวแบบที่มีชีวิต อาจารย์สอนโยคะรับเชิญและการ
ฝึกปฏิบัติ 

สัปดาห์ที่  5  การสร้างประสบการณ์ของความส าเร็จและฝึก 
ปฏิบัติการการออกก าลังกายแบบโยคะ 

สัปดาห์ที่ 6 การสร้างความคาดหวังในผลดีของการออกก าลังกาย
แบบโยคะการฝึกปฏิบัติ 
  สัปดาห์ที่ 7 เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง 
เปรียบเทียบท าการเก็บข้อมูลก่อนการทดลองในสัปดาห์ที่ 1 และ
เก็บข้อมูลหลังการทดลองโดยมิได้จัดกิจกรรมตามโปรแกรม 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ความถูกต้องของข้อมูลให้คะแนน และลงรหัสเตรียมข้อมูล เพื่อ
น าไปค านวณ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐาน ซึ่ง
สถิติที่ใช้มีดังนี้ 

1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ข้อมูลประชากรวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติเชิงวิเคราะห์ ( Analytical Statistics )  
2.1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉลี่ยภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ทดลอง ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบโยคะ การรับรู้
ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบโยคะ ความคาดหวัง
ในผลดีของการออกก าลังกายแบบโยคะการปฏิบัติตัวในการออก
ก าลังกายแบบโยคะที่ถูกต้องและสมรรถภาพทางจิตใจในเรื่อง
ความเครียดความเครียดของกรมสุขภาพจิต ทดลองด้วยสถิติ 
Paired samples t-test 

2.2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองใน
เรื่ องความรู้  เกี่ ยวกับการออกก าลั งกายแบบ โยคะ การรับรู้
ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบโยคะ ความคาดหวัง
ในผลดีของการออกก าลังกายแบบโยคะการปฏิบัติตัวในการออก
ก าลังกายแบบโยคะที่ถูกต้องและสมรรถภาพทางจิตใจในเรื่อง
ความเครียดของกรมสุขภาพจิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบก่อนการทดลองและหลังการทดลองด้วยสถิติ Student 
t-test 
 
ผลการวิจัย 
      ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสุขภาพอายุกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 19 ปี  คิดเป็นร้อยละ 63 .00 โดยอายุเฉลี่ยเท่ากับ 19.30 
ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
69.00 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 20.31   
 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบโยคะภายในกลุ่มตัวอย่างก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 
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จากการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลอง  ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบโยคะ 11.97 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.79 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย  21.29 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.81 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบโยคะพบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.32 สูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (0.001*) 

กลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการ
ออกก าลังกายแบบโยคะ 10.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.04 
หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 11.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.46 เมื่อน ามาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรูเ้กี่ยวกับการออกก าลังกายแบบ โยคะภายในกลุ่มตัวอยา่งก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง 
ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
แบบโยคะ n  x  ..DS  df  t valuep   

กลุ่มทดลอง       
ก่อนการทดลอง 

35 

11.97 4.79  
34 

 
11.82 

 
.001* 

หลังการทดลอง 
ผลตา่ง                                             

21.29 
9.32 

1.81    

กลุ่มเปรียบเทียบ       
ก่อนการทดลอง 

35 
10.69 3.04  

34 
 

0.99 
 

001* 

หลังการทดลอง 11.77 5.46    
ผลตา่ง  1.08     

 

2. การรับรู้ความสามารถตนเองในออกก าลังกายแบบโยคะจาก
การศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการออกก าลังกายแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ย 44.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.97 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 53.70 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.80  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบ
โยคะพบว่าเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการทดลอง 9.70 และมีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (0..001) และกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อน
การทดลอง การรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบ
โยคะมีคะแนนเฉลี่ย 42.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.30 
หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 42.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 6.07เฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกาย
แบบโยคะพบว่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.33 ซึ่งต่ ากว่าก่อนการทดลอง
แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ดังรายละเอียดตารางที่  2

  
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบโยคะภายในกลุ่มตัวอย่างก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง 
การรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลัง
กายแบบโยคะ  n  x  ..DS  df  t valuep   

กลุ่มทดลอง       
ก่อนการทดลอง 

35 

44.0 4.97  
34 

 
8.46 

 
.001* 

หลังการทดลอง 
ผลตา่ง 
กลุ่มเปรียบเทียบ 

53.66 
9.66 

4.79    

ก่อนการทดลอง 

35 

42.83. 4.30  
34 

 
0.27 

 
0.789 

หลังการทดลอง 42.50 6.07    

ผลต่าง  0.33     
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3. ความคาดหวังในผลดีของการออกก าลังกายแบบโยคะ เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลดีของการออกก าลัง
กายแบบโยคะของกลุ่มทดลอง  ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
40.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.18 หลังการทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ย 45.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.33  เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยคาดหวังในผลดีของการออกก าลัง
กายแบบโยคะพบว่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.77 สูงกว่าก่อนการ

ทดลอง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p<.001 
และกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ย 38.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.21 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 38.43 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.62  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยความคาดหวังในผลดีของการออกก าลังกายแบบโยคะพบว่า
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.09 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลดีของการออกก าลังก าลังกายด้วยโยคะภายในกลุ่มตัวอย่างก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 
ความคาดหวังในผลดีของการออกก าลังกายแบบ
โยคะ n     x  ..DS  df  t valuep   

กลุ่มทดลอง       
ก่อนการทดลอง 

35 
40.94 4.18  

34 
 

5.75 
 

.001* 

หลังการทดลอง 
ผลตา่ง 

 45.71 
4.77 

2.23    

กลุ่มเปรียบเทียบ       
ก่อนการทดลอง 

35 
38.34 4.21  

34 
 

0.13 
 

0.901 
หลังการทดลอง 38.43 3.62    
ผลตา่ง  0.09     
 

4. การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการออกก าลังกายแบบโยคะ
ภายในกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการออกก าลัง
กายแบบโยคะ กลุ่มทดลอง  ก่อนการทดลองการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
ในการออกก าลังกายแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ย 6.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.11 ในขณะที่หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 
16.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.90 เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสูงก่อนการทดลอง

เท่ากับ 9.51และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(0.001 ) และกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลองการปฏิบัติตัวที่
ถูกต้องในการออกก าลังกายแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.52 ในขณะที่หลังการทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ย 2.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.97  เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการออก
ก าลังกายแบบโยคะพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าก่อนการทดลอง
เท่ากับ 1.74 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ดังตารางที่ 4

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนในการออกก าลังกายแบบโยคะภายในกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง 
การปฏิบัตติัวในการออกก าลังกายแบบ
โยคะ n  x  ..DS  df  t valuep   

กลุ่มทดลอง       
ก่อนการทดลอง 

35 

6.63 5.11  
34 

 
9.36 

 
.001* 

หลังการทดลอง 
ผลตา่ง 

16.14 
9.51 

2.90    

กลุ่มเปรียบเทียบ       
ก่อนการทดลอง 

35 
4.23 5.52  

34 
 

1.75 
 

0.089 
หลังการทดลอง 2.49 3.97    
ผลตา่ง  -1.74     
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 5. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบสมรรถภาพทางจิตใจของ
ระดับความเครียดกลุ่มทดลอง  ก่อนการทดลองส่วนใหญ่มีคะแนน
เฉลี่ย 21.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.19 หลังการทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ย 13.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.89  เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของระดับความเครียดพบว่าลดลง
เท่ากับ 7.29  และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p..001*) และกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลองส่วนใหญ่พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ย 18.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.84 หลังการ
ทดลองส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ย 16.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
6.48 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความเครียดพบว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความเครียดลดลงเท่ากับ 
2.23 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของระดับความเครียดภายในกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
ระดับความเครียด n     x  ..DS  df  t valuep   
กลุ่มทดลอง       

ก่อนการทดลอง 
35 

21.06 8.19  
34 

 
7.43 

 
.001* 

หลังการทดลอง 
ผลตา่ง 

 13.77 
 7.29 

4.89    

กลุ่มเปรียบเทียบ       
ก่อนการทดลอง 

35 
18.80 6.84    

34 
 
1.66 

 
0.107 

หลังการทดลอง  16.57 6.48    
ผลตา่ง  2.23     
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกาย
แบบโยคะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองต่อ
พฤติกรรมการออกก าลังกายแบบโยคะของนักศึกษาหญิงระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระดับช้ันปีที่ 2 – 4 จ านวน 35 คน พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง โดยการ
น าปัจจัยที่ส าคัญ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ การใช้ประสบการณ์ของ
ความส าเร็จ การใช้ค าพูดชักจูง การใช้ตัวแบบจริง และการกระตุ้น
ทางอารมณ์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายด้วย
โยคะ ประกอบด้วย 4 ระยะที่  1 ระยะการเตรียมความพร้อม
ร่างกาย นั่งสมาธิ ฝึกการหายใจเข้าออกด้วยการก าหนดสมาธิ
ก าหนดการหายใจเข้า - ออก ระยะที่ 2 ขั้นอบอุ่นร่างกาย ท่ายืด
เหยียดกล้ามเนื้อจ านวน 6 ท่า ก่อนการฝึกด้วยการยืดกล้ามเนื้อของ
ร่างกาย ระยะขั้นตอนที่ 3 จ านวน 12 ท่า ด้วยท่ายืน ท่านอนหงาย 
ท่านอนคว่ า และท่านั่งตามคู่มือระยะที่ 4 ขั้นคลายอุ่น ประกอบด้วย
ท่า 2 ท่าซึ่งใช้ในการฝึกปฏิบัติตามโปรแกรมทุกครั้ง และการจัด
กิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรม การสาธิต การดูวีซีดีการออกก าลัง
กาย การอภิปรายกลุ่ม การท ากิจกรรมตามใบงาน ทั้งนี้จัดกิจกรรม
รวมทั้งหมด 12 ครั้งๆละ 90 นาที สามารถท าให้กลุ่มทดลองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายด้วยโยคะดีกว่าก่อนการ
ทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การศึกษาในครั้งนี้ อภิปรายผลตามสมมุติฐานการวิจัย ได้ดังนี้ 

ความรู้เกีย่วกับการออกก าลังกายแบบโยคะ  
ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้

เกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบโยคะเพิ่มขึ้นส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ มี
ความรู้เพิ่มขึ้นหลังการทดลองเช่นกัน แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
สอดคล้องกับแนวคิดของแบบดูรา ท่ีกล่าวไว้ว่า การที่ได้สังเกตจาก

ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic Modle ) ที่ผ่านสื่อต่างๆเช่น วี
ซีดี วีดีทัศน์ จะส่งเสริมให้ผู้ที่สังเกตมีความรู้สึกว่าเขาก็จะสามารถที่
จะประสบความส าเร็จได้ [12] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วลี
รัตน์  แตตุ ล าการ  [13 ],[14] ที่ ศึ กษาการประยุ กต์ ใช้ทฤษฎี
ความสามารถตนเองร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมใน
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 1 
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี  โดย
การใช้กิจกรรมการบรรยายประกอบวีซีดี และวีดีทัศน์ พร้อมทั้งให้
กลุ่มเลือกออกก าลังกายที่กลุ่มชอบและเป็นข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม  
การรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบโยคะ พบว่า 
ผลการวิ จั ยพบว่าหลั งการทดลอง กลุ่ ม ทดลองมี ก ารรับ รู้
ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบโยคะ เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  
1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบโยค 

ผลการวิจั ยพ บว่ า ว่ าป ระสิ ท ธิผ ลของกิ จกรรมซึ่ ง
ประกอบด้วย การได้รับประสบการณ์จากตัวแบบจริง ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ท้ังในด้านเพศ และอายุ มีทัศนคติอย่างมี
รูปร่างสวยงาม เป็นผู้มีประสบการณ์การออกก าลังกายด้วยโยคะ
อย่างต่อเนื่อง เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองก่อนฝึกและหลัง
ฝึก ผลดีที่ เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ ท าให้กลุ่มทดลองเกิด
แรงจูงใจ และมีก าลังใจที่จะฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดความส าเร็จ
เช่นเดียวกับตัวแบบ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ของ แบนดู รา             
(Bandura, 1977 ) ในเรื่องการได้รับประสบการณ์จากตัวแบบท่ีเป็น
บุคคล ( Live Model ) ได้มีโอกาสสังเกต และปฏิสัมพันธ์โดยตรง 
ท าให้ได้เห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตนเองประสบ
ความส าเร็จ จะส่งเสริมให้ผู้สังเกตประสบความส าเร็จได้ ตัวแบบได้
ใช้ค าพูดโน้มน้าว ชักจูง และให้ก าลังใจกลุ่มทดลองขณะน าฝึกปฏิบัติ 
พร้อมสาธิตท่าโยคะบางท่าให้กับกลุ่มทดลองเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
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ตนเองสามารถฝึกท่าโยคะได้มากขึ้น สอดคล้องกับแบนดูรา ( 
Bandura, 1977 ) กล่าวไว้ว่าการใช้ค าพูดการใช้ค าพูดชักจูงจาก
บุคคลที่ประสบความส าเร็จ จะสามารถจูงใจกระตุ้นให้เกิดความ
เช่ือมั่นเพิ่มขึ้น [12] นี้จากแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองของแบนดูรา ( Bandura, 1977 ) [11] กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถตนเอง การได้รับประสบการณ์ที่
ประสบความส าเร็จจากตัวแบบ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ในการรับรู้ความสามารถตนเอง และสอดคล้องกับการศึกษา
ของณัฐสุภรณ์ โพธิ์โลหะกุล [4],[13] ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีการ
รับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายด้วยโยคะของนักศึกษา
หญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี.โดย
การใช้ค าพูดชักจูง ค าพูดการให้ก าลังใจให้เห็นผลถึงการปฏิบัติ การ
ใช้ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จจากตัวแบบที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในเรื่องการออกก าลังกายสูงกว่า
ก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

ความคาดหวังในผลดีของการออกก าลังกายแบบโยคะ พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีการเปลี่ยนแปลง.ความคาดหวังในผลดีของการออกก าลัง
กายแบบโยคะผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความ
คาดหวังในผลดีของการออกก าลังกายแบบโยคะ เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างได้เห็น ตัวแบบจริงจากครูสอน
โยคะรับเชิญ และตัวแบบจากเพื่อนในกลุ่ม สะท้อนกลับถึงผลดีของ
การประสบความส าเร็จจากการฝึกปฏิบัติไปแล้วสัปดาห์ที่สอง และ
ฝึกด้วยตนเองที่บ้าน ตัวแบบที่เป็นค าสอนได้แก่ตัวแบบท่าโยคะใน
คู่มือการออกก าลังกายแบบโยคะ การจัดกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม ตามใบงาน “ ฝึกโยคะลดวัยลดโรค “ 

การปฏิบัติตัวในการออกก าลังกายแบบโยคะ  
ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการ

ปฏิบัติตัวในการออกก าลังกายแบบโยคะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิผลของการจัด
โปรแกรมการออกก าลังกายด้วยโยคะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเอง โดยจัดกิจกรรมเป็นเวลา 6 สัปดาห์ๆละ 2วันๆ
ละ 90 นาที รวม 12 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ 
ด้วยการบรรยาย เกี่ยวกับแนวคิดความหมาย ประเภทของโยคะ 
ประโยชน์ ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ การดูวีซีดี วีดีทัศน์ การสาธิต
ท่าต่างๆในคู่มือ แจกคู่มือการออกก าลังกายแบบโยคะ การรับรู้
ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายแบบโยคะ การใช้ค าพูดชัก
จูง การให้ก าลังใจ จากตัวแบบจริงการให้รางวัล การปฏิบัติตามคู่มือ
การสังเกตกลุ่มตัวอย่างขณะฝึกให้ค าชม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ว่าสามารถฝึกการออกก าลังกายแบบโยคะได้อย่างถูกต้องเกดิ
ประสบการณ์เกิดความส าเร็จ ใบงานกิจกรรม “ ฝึกโยคะเป็นประจ า
ลดพุงลดโรค” เพื่อให้กลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในท่าโยคะ
ตามคู่มือครบทั้ง 4 ระยะทีละกลุ่มท าให้กลุ่ม เกิดการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติตัวในการออกก าลังกายแบบโยคะที่ดีขึ้นกว่าก่อนการ

ทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1.4 และสอดคล้องกับแนวคิด
ข อ งแ บ น ดู ร า  ( Bandura, 1977 ) ที่ ก ล่ า ว ไว้ ว่ า  ก า ร รั บ รู้
ความสามารถตนเองนั้น มีผลต่อการกระท าของบุคคล ซึ่งยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ สิ่งที่ก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึง
ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในสภาวะการณ์นั้นๆ คือถ้า
บุคคลนั้นมีการรับรู้ว่ามีความสามารถ บุคคลนั้นก็จะแสดงออกถึง
ความสามารถนั้นออกมา บุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถจะมี
ความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย บุคคลนั้นก็จะประสบความส าเร็จ
ในที่สุด (สมโภช เอี่ยมสุภาษิต)[14] และสอดคล้องกับการศึกษาของ
วลีรัตน์ [13],[14] ทีศ่ึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง
ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 1อ านาจเจริญ พบว่า
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมบริหารร่างกายแบบ
โยคะสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาการ
บริหารร่างกายประมาณ 30 – 45 นาที [11] 

 การท ดสอบ สม รรถภ าพ ท างจิ ต ใจ ใน เร่ื อ งระ ดั บ
ความเครียด ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของระดับความเครียดลดลง กว่าก่อนการทดลอง และมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 2การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความเครียดลดลงร่างกายผ่อนคลายทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจสอดคล้องกับการศึกษาของสุพัตรา สอนจันทร์และกลิ่นชบา 
สวุรรณรงค์ [3],[5] 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การจัดโปรแกรมการออกก าลัง
กายแบบโยคะเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความสามารถตนเองและการ
ควบคุมตนเอง สามารถท าให้นักศึกษาหญิงที่ก าลังศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความรู้ การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง การคาดหวังในผลดีของการออกก าลังกายแบบโยคะ และมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตัวในการออกก าลังกายแบบโยคะและมี
สมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้นดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายแบบโยคะเพื่อ
เสริมสร้างการรับรู้ความสามารถ  ตนเองและการควบคุมตนเองของ 
ควรน าไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ให้แก่กลุ่มเยาวชนอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อส่งเสริมด้านการออกก าลังกายในวัยรุ่นหรือผู้ที่สนใจด้าน
สุขภาพท่ีดีทั้งทางร่างกายและจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2. น าโปรแกรมการออกก าลังกายแบบของไปจัดเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพิเศษ
เสริมที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับเยาวชน 
 
เอกสารอ้างอิง   
[1] การแพทย์ทางเลือก , นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ,.ส านัก

การแพทย์ทางเลือกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย., 2556. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 293

hp-pc3
Stamp



[2] กรมการแพทย์แผนไทย. (2552) การแพทย์แผนไทยกับการ
ดูแลสุขภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 10 .โรงพิมพ์ส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ , 2552. 

[3] กลิ่นชบา สุวรรณรงค์ และคณะ , “ผลของโปรแกรมการฝึก
โยคะต่อความสุข การเห็นคุณค่าในตนเองและอาการซึมเศร้า
ในนักศึกษาพยาบาล.” Journal of nursing Science, ฉบับที่
31, ปีท่ี4, หน้า66, 2556. 

[4] .ณั ฐสุภ รณ์  โพธิ์ โลหะ , “การประยุ กต์ ทฤษฎี การรับ รู้
ความสามารถตนเองในการออกก าลัง กายด้วยโยคะของ
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี .” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. 

[5] สุพัตรา สอนจันทร์ , “.ผลการฝึกหะฐะโยคะต่อการลด
พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2. ” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การวิจัย
การศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.                                                                      

[6] รุจา แก้วเมืองฝางและคณะ.(25 มีนาคม 2561) .ผลของการฝึก
โยคะต่อการลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก. 
สืบค้นจาก http://www.nurse.nu.ac.th/Journal/data  

[7] ปานิศา  กิ่งกังวาลย์, “. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อความคุมน้ าหนักในนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาวิทยา
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุพัตราศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยมหิดล; 2556. 

[8] สุดารตัน์ วาเรศ, “ผลการการออกก าลังกายด้วยการเดินทีม่ีต่อ
ดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมัน ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ าหนักเกนิ” สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา ,มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ., 2556. 

[9] บุญธรรม กิจปรีดาบรสิุทธ์ิ, เทคนคิการสร้างเครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการวิจัย, กรุงเทพฯ: ศรีอนันต์การพมิพ ์,2553. 

[10] ธวัชชัย วรพงศธร , หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ ,. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์, 2540. 

[11] จุฑารัตน์ ค าแพง (2550) ผลของโปรแกรมการบริหารร่างกาย
แบบโยคะโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเอง
ต่อระดับความเจบ็ปวดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง.
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรญิญาพยาบาลศาสตร์ มหาบณัฑิต 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่.บณัฑติวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2550 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 294

hp-pc3
Stamp



สาเหตุที่ท าให้ผู้กระท าความผิดหญิงตั้งครรภต์้องเข้าสู่ทัณฑสถานหญิง 
Causes of The Pregnant Offenders had to enter  

Woman Correctional Institution 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้ผู้กระท าความผิดหญิงตั้งครรภ์ต้องเข้าสู่ทัณฑสถานหญิง ด้วยระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 26 คน  

ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ท าให้ผู้กระท าความผิดหญิงตั้งครรภ์ต้องเข้าสู่ทัณฑสถานหญิง มีดังนี ้
(1) มกีารน ามาตรการที่มิใช่การคุมขังมาใช้ในทางปฏิบัติไม่มากนัก 
(2) มกีฎหมายสารบัญญัติก าหนดโทษทางอาญาไว้มากเกินสมควร 

ค าส าคัญ : สาเหตุ, ผู้กระท าความผิดหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิง 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study causes of the pregnant offenders had to enter Woman 

Correctional Institution. The qualitative method was an in-depth interview by using the interview schedule with 26 key 
informants.  

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

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

Keywords : Causes, Pregnant Offenders, Woman Correctional Institution 
 
 

1. บทน า 
 แม้ว่าองค์การสหประชาชาติจะมี ข้อก าหนดขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง(United Nations 
Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non - 
Custodial Measures of Women Offenders) หรือข้อก าหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules) ได้วางแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
การน ามาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิงมาใช้แก่
ผู้กระท าความผิดหญิงตั้งครรภ์ไว้ และในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มี
การแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules) โดยมีการแก้ไข มาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติ
ให้ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จ าคุกไว้ก่อน ใน
กรณีที่จ าเลยมีครรภ์ (ตามมาตรา 246 (3)) ซึ่งศาลจะใช้ดุลพินิจใน
การพิจารณาตามความเหมาะสมแห่งรูปคดี แต่จากข้อมูลของกรม
ราชทัณฑ์ ณ เดือน มกราคม 2558 พบว่ามีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ทั่ว

ประเทศจ านวนทั้งสิ้น 243 คน[1] ซึ่งโดยสภาพของทัณฑสถานหรือ
เรือนจ านั้นไม่เหมาะสมส าหรับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
 ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการวิจัยเพื่อศึกษา
สาเหตุที่ท าให้ผู้กระท าความผิดหญิงตั้งครรภ์ต้องเข้าสู่ทัณฑสถาน
หญิง เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ทั้งใน
เชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ 
 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ก าหนดพื้นที่ของการวิจัยคือทัณฑสถานหญิง ซึ่ง
มีทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถาน
หญิงพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิง
สงขลา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึ กษ าวิจั ยนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative 
Research) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แล้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 
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น ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ท าให้ผู้กระท าความผิดหญิงตั้งครรภ์ต้องเข้าสู่ทัณฑสถาน
หญิง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 2 กลุ่ม โดยการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ได้ แก่  (1)กลุ่ ม ผู้ ปฏิ บั ติ งานระดับผู้ บ ริห ารซึ่ งประกอบด้ วย
ผู้ อ านวยการทัณ ฑสถานหญิ งหรือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายจาก            
ทัณฑสถานหญิงทั้ง 7 แห่ง และ(2)กลุ่มนักวิชาการซึ่งแบ่งเป็น
นักวิชาการทางอาชญาวิทยา นักวิชาการทางทัณฑวิทยา และ
นักวิชาการทางสิทธิมนุษยชน รวมเป็นจ านวน 26 คน โดยมีแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและประเด็นที่ต้องการทราบ ( item objective 
congruence index – IOC) จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 6 ท่าน 
 อนึ่ ง การวิจัยนี้ เป็น เพียงส่ วนหนึ่ งของดุษฎีนิพนธ์  เรื่ อง 
มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังหญิ งกับบุตร
ของทัณฑสถานหญิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม 
และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งดุษฎีนิพนธ์
เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการรับรองโครงการวิจัยโดยคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต อีกทั้งได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ให้สมัภาษณ์บุคคลใน
สังกัด นอกจากนี้ยังมีการพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจะ
ตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการวิจัยและสามารถถอนตัวเมื่อใด
ก็ได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจะ
ถูกท าลายภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย  
 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ทัณฑสถานหญิงไม่ใช่สถานที่ที่ เหมาะสมในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการของทารกและเด็ก ดังนั้น
จึงควรกันไม่ให้หญิงตั้งครรภ์เข้าสู่ทัณฑสถานหญิงตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยน ามาตรการที่มิใช่การคุมขัง
มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการลดโทษทางอาญา (Decriminalization) ใน
กรณีความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดยน าโทษอื่น เช่น โทษปรับ[2] มา
ลงโทษผู้กระท าความผิดหญิงตั้งครรภ์ การเบี่ยงเบนผู้กระท าผิดออก
นอกกระบวนการยุติธรรม (Diversion) ซึ่งในปัจจุบันประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้บัญญัติให้ศาลมีอ านาจสั่งทุเลา
การบังคับโทษจ าคุกแก่หญิงมีครรภ์ ดังปรากฎตามมาตรา 246 (3) 
หรือ การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 
Justice) มาใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ในกรณีความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดย
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้อธิบายถึงความจ าเป็นในการน ามาตรการที่มิใช่การ
คุมขังไว้อย่างน่าสนใจดังนี ้
 “เรื่องของมาตรการอื่นที่ไม่ใช่การจ าคุกถือเป็นนโยบายทาง
อาญาที่ต้องเร่งด าเนินการ โดยจะคัดเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นจะต้องเขา้
มาอยู่ในคุกเท่านั้น มันจะได้สัดส่วนผู้คุมกับผู้ต้องขังที่น้อยลง และ

สามารถปรับในเรื่องของปัจจัยทางกายภาพ กระบวนการท างาน 
หรือการพัฒนาบุคลากรของงานราชทัณฑ์ ซึ่งสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้น” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ : นักวิชาการทางสิทธิมนุษยชน) 
 “แนวคิดเรื่องการให้ไปคลอดก่อน แล้วก็ดูแลลูก แล้วจึงค่อย
น ามาสู่กระบวนการพิจารณาคดี หรือน ามาสู่การวางโทษ หรือให้
กลับมารับโทษ มันควรจะมีเพราะเป็นผลดีกับแม่และเด็ก และใน
การกระท าความผิดหลายอย่าง ผู้หญิงไม่ได้เป็นตัวการจริง” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ : นักวิชาการทางทัณฑวิทยา) 
 “ในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์ ควรมีการสืบเสาะในช้ันศาล หรือช้ัน
สอบสวน ในประเด็นที่ว่าเมื่อจับผู้หญิงมา จะมีใครหลงเหลือท่ีบุคคล
นี้ต้องดูแล โดยจะต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี้สมควรได้รับการชะลอ
โทษ ชะลอการฟ้อง เพื่อให้ไปเตรียมการในเรื่องครอบครัวของเขาให้
เรียบร้อย” 
(ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงหรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย) 
 เมื่อมาพิจารณาสภาพความเป็นจริงกลับพบว่า มาตรการที่มิใช่
การคุมขังเหล่านี้ไม่ได้น ามาปฏิบัติเท่าที่ควร เนื่องจาก 
 (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องขาดความยืดหยุ่น ยากแก่การน ามา
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้
ความคิดเห็นไวอ้ย่างน่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
 “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขียนไว้แข็งตัว
เกินไป เลยท าให้เกิดความแข็งตัวในการปฏิบัติให้มันเป็นไปตามหลัก
สิทธิและเสรีภาพ” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ : นักวิชาการทางทัณฑวิทยา) 
 (2) ผู้พิพากษาไม่ใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ซึ่งผู้ ให้สัมภาษณ์ได้ ให้ความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ 
ดังต่อไปนี้ 
 “ระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นมีปัญหามาก 
แม้เราจะเรียกว่าระบบยุติธรรมแต่จริงๆแล้วก็อยู่ที่การตัดสินของ          
ผู้พิพากษาอยู่ดี เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นระบบการตัดสินโดย           
ผู้พิพากษามากกว่า The Rule of Law” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ : นักวิชาการทางทัณฑวิทยา) 
 “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ชะลอการลงโทษผู้หญิงมี
ครรภ์ กรณีนี้ศาลควรใช้ดุลพินิจตามอ านาจของตน เพราะมันเป็น
กรณีพิเศษ ปัจจุบันเราใช้กฎหมายโดยไม่กล้าจะใช้ดุลพินิจอะไรบน
พื้นฐานของความเป็นมนุษย์” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ : นักวิชาการทางสิทธิมนุษยชน) 
 (3) ขาดทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินการใช้มาตรการที่มิใช่
การคุมขัง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ 
ดังต่อไปนี้ 
 “แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายทุเลาการลงโทษ แต่ยังไม่มีที่คุมขังซึ่ง
ไม่ใช่เรือนจ า แล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหน จะให้อยู่บ้าน ศาลก็คงไม่สั่ง ถ้า
หากเป็นคดียาเสพติดถึง 20,000 เม็ด จะให้ใช้ EM (Electronic 
Monitoring) ก็ราคาสูง และพรมแดนของประเทศเราก็เข้าออก
โดยง่าย แต่ตามจริงก็เห็นด้วยกับมาตรการเหล่านี้ แต่เท่าที่ท างาน
มายังไม่เห็นว่าศาลท่านใดสั่งเลย อาจเพราะไม่มีที่ใดจะดูแลให้
ปลอดภัยจากการหลบหนีได้เท่าเรือนจ า” 
(ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงหรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย) 
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 “EM (Electronic Monitoring) ที่ประเทศไทยน ามาทดลองใช้
มีขนาดใหญ่เกินไป ท าให้เมื่อติดไว้ที่ข้อเท้า จะช้ า เป็นแผล และเห็น
ได้ชัด และอย่างที่สองสัญญาณในประเทศไทยไม่เสถียร บางครั้งเมื่อ
เขาไม่ได้ออกไปไหน แต่สัญญาณที่มันไม่เสถียรท าให้เกิดข้อผิดพลาด 
จึงยังไม่สามารถน ามาใช้งานจริง” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ : นักวิชาการทางอาชญาวิทยา) 
 (4) ขาดการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์กับผู้
พิพากษา ซึ่งผู้ ให้สัมภาษณ์ ได้ ให้ความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ 
ดังต่อไปนี้ 
 “การที่ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ไม่ใช้วิธีพิจารณาความอาญาในเรื่อง
นี้ เพราะไม่มีการประสานงานกับผู้พิพากษา ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจ า
หรือผู้อ านวยการทัณฑสถานต้องรายงานต่อผู้พิพากษา ผู้พิพากษา
ไม่ได้รู้เอง” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ : นักวิชาการทางทัณฑวิทยา) 
 นอกจากมาตรการที่มิใช่การคุมขังจะไม่ถูกน ามาใช้ในทาง
ปฏิบัติเท่าที่ควรแล้ว กฎหมายสารบัญญัติก็ก าหนดโทษทางอาญาไว้
มากเกินสมควรด้วย ดังปรากฎตามความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์
ท่านหนึ่ง ดังนี้ 
 “กฎหมายของเราตอนนี้มีโทษอาญามากท่ีสุด เพราะ mindset 
(กระบวนการทางความคิด) ของคนไทยชอบใช้การลงโทษ กฎหมาย
นั้นไม่ควรไปใช้การลงโทษในทางอาญามากนัก เพราะจะเกิด 
overcriminalization (การฟ้องเฟ้อ)” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ : นักวิชาการทางสิทธิมนุษยชน) 
 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับกฤตยา  อาชวนิจกุลและ        
กุลภา  วจนสาระ (2560) ซึ่ งท าการวิจัยเรื่ องการขับเคลื่อน               
“คุกไทย” สู่ “เรือนจ าสุขภาวะ” ที่พบว่านโยบายของรัฐไทยที่ยังคง
ใช้การลงโทษจ าคุกเป็นทางออก กระแสหลัก (mainstream) ของ
การแก้ไขปัญหาสังคม[3] ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวขัดแย้งกับ
แนวคิดของ เรมง  ซาเลยส์ (Raymond Saleilles) ที่อธิบายว่าโทษ
ที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิด จะต้องปรับให้เข้ากับสภาพของผู้กระท า
ความผิด และจะต้องมีการช่วยเหลือให้ผู้กระท าผิดได้แก้ไขฟื้นฟู
ตนเอง อีกทั้งยังขัดแย้งกับแนวคิดของมาร์ค อังเซล (Marc Ancel) 
ที่อธิบายว่า ระบบการลงโทษแบบแก้แค้นทดแทนไม่ใช่หนทางที่จะ
หยุดยั้งการกระท าความผิด ควรใช้วิธีการซึ่งไม่ใช่โทษทางอาญา ทั้งนี้
นโยบายทางอาญาควรให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลโดยมุ่งที่การ
ป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด[4] 
 ดังนั้น เมื่อประเทศไทยยังคงมีกฎหมายสารบัญญัติจ านวนมาก
ที่ก าหนดโทษทางอาญาไว้เกินสมควร อีกทั้งการน ามาตรการที่มิใช่
การคุมขังมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญายังไม่ได้น ามาปรับ
ใช้เท่าที่ควร จึงท าให้หญิงตั้งครรภ์ต้องเข้าสู่ทัณฑสถานหญิงอย่างไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ และหากยังไม่มีมาตรการใดๆในการปรับลดก าหนด
โทษทางอาญาในกฎหมายสารบัญญัติ และขาดการผลักดันให้น า
มาตรการที่มิใช่การคุมขังมาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ก็จะมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ เข้าสู่ทัณฑสถานหญิงอย่าง
ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ 
 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลของการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ ควรก าหนดให้การเบี่ยงเบนผู้กระท าผิดออก
นอกกระบวนการยุติธรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ยุติธรรม และจัดท าแนวปฏิบัติในการประสานงานกับส่วนงานใน
กระบวนการยุติธรรมหน่วยอื่น เช่น ศาลยุติธรรม ให้น ามาตรการ
ทุเลาการบังคับโทษจ าคุกในกรณีที่จ าเลยตั้งครรภ์ รวมถึงการน า
มาตรการที่มิใช่การคุมขัง ซึ่งได้แก่ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (Electronic Monitoring ; EM) มาใช้ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.จินตนา             
ตันสุวรรณนนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังหญิ งกับบุตร
ของทัณฑสถานหญิง และขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลส าหรับด าเนินการวิจัยเรื่องนี้ อีกทั้งขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคมของผู้วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของผู้วิจัยมาโดยตลอด 
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
The Development of Karen Woven Fabric Products Following  

The Creative Economy Concept  
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือสรา้งมูลค่าเพิ่มจากฐานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้กับชุมชนบ้านพะเด๊ะ ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก จ านวน 15 คน และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น จากกลุ่มผู้ที่
สนใจต่อผลิตภัณฑ์จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอท่ีมีลักษณะเป็นกระเป๋าใส่ของขนาดเล็กทรงถั่ว 2) ผลการประเมินการฝึกอบรมจากผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 คน 
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63) และ 3) 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น ทั้ง 4 ด้าน พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจ
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษผ้าทอ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41)  
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอ, ชนเผ่าปกาเกอะญอ, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, มูลค่าเพิ่ม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

Abstract 
The development of Karen woven fabric products following the creative economy concept to add value base 

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

ความรู้ดังกล่าวยังแฝงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี 
และความเชื่อซึ่งความรู้เหล่านี้ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือถ่ายทอดเพื่อไม่ให้สูญหายไป [1] 
 ผ้าทอกะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อ
สังคม เป็นมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะพื้นบ้านชาวปกาเกอะญอที่
สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม และอารยธรรมของกลุ่มชนและท้องถิ่น 
ซึ่งผ้าทอชาวปกาเกอะญอกับการแต่งกายจะบ่งบอกสถานภาพทาง
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สังคม แสดงให้เห็นคุณวุฒิทางจริยธรรมและการควบคุมความ
ประพฤติของผู้สวมใส่ควบคู่กับความสวยงามของลวดลาย ปัจจุบันได้
มีการส่งเสริมให้น าผ้าทอมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
น ามาใช้ในทอผ้าเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
และการส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดความรู้ให้อยู่กับชุมชน 
 การทอผ้าในจังหวัดตาก ส่วนมากมักจะเป็นการทอผ้าจากภูมิ
ปัญญาของชนเผ่าปกาเกอะญอ หรือชนเผ่ากะเหรี่ยง เป็นชาวเขา
กลุ่มใหญ่ที่สุด ซึ่งชาวปกาเกอะญอจะมีวัฒนธรรม ความเช่ือ และ 
ภูมิปัญญาที่สะสมมาจนถึงปัจจุบัน โดยชนเผ่านี้นิยมทอผ้า ซึ่งมี
ความโดดเด่นในเรื่องของลวดลายการทอ การทอผ้าเป็นหัตถกรรม
และศิลปะอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากการทอผ้าเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์ เพราะถือเป็นการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 
นอกจากนี้การทอผ้ายังถือเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง เนื่องจากการ
ทอผ้าในแต่ละกลุ่มชนล้วนมีรูปแบบลวดลายของผืนผ้าที่แตกต่างกัน 
ซึ่งรูปแบบและลวดลายบนผืนผ้าจะบ่งบอกเรื่องเล่าหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม 
ความเช่ือ ความเป็นมาของกลุ่มชนนั้น ๆ สภาวการณ์ปัจจุบัน ผ้าทอ
ชาวปกาเกอะญอได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม คือ การขาดแคลนช่างทอผ้ารุ่นใหม่ เพราะผู้ทอส่วนใหญ่
มักจะเป็นสตรีสูงอายุเริ่มมีจ านวนลดน้อยถอยลง ท าให้ขาดช่วงการ
สืบทอดความรู้ การหมดความนิยมในการใช้ การขาดความต่อเนื่อง
และขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพฒันาผ้าทอ ลักษณะของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้ผ้าทอมือมาสร้างสรรค์มาท าการแปรรูปที่มีอยู่
ในชุมชนนั้น มักจะมีรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ที่ เหมือนเดิม และ
คล้ายคลึงกันมาเป็นระยะเวลาที่นาน ไม่มีการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนา 
และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่างแปลกใหม่หรือน่าสนใจ 
ท าให้แต่ละกลุ่มภายในหมู่บ้านท าการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป 
ในรูปแบบเดิม ๆ ออกมามากเกินความจ าเป็น ท าให้ลักษณะของ
ผลงานที่ได้ ไม่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเท่าที่ควร ท าให้ผลิตภัณฑ์
ไม่สามารถขายได้ เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันในเรื่องการตลาด
นับวนัจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากผู้บริโภคมีโอกาส
ในการเลือกซื้อสินค้า ทั้งในรูปแบบที่พึงพอใจและ  มีคุณภาพที่ได้
มาตรฐาน ดังนั้นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความส าคัญ
มาก ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ดีมีคุณภาพ 
นักออกแบบควรค านึงถึง องค์ประกอบที่มีความส าคัญ และต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 
คือ 1) ความเป็นหน่วย (Unity) หมายถึง การออกแบบ จะต้อง 
ค านึงถึงงานทั้งหมดให้อยู่ในหน่วยเดียวกันเป็นกลุ่ม เพราะจะช่วยให้
ผลิตภัณฑ์ เกิด ความเป็นเอกลักษณ์ 2) ความสมดุล(Balancing) 
ความสมดุลที่เกิดขึ้นอาจมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ กัน เช่น รูป 
ทรง ขนาด ความหนาแน่น สี และ 3)  ความสัมพันธ์ทางศิลปะ 
(Relativity of Art) ได้ แก่  การ เน้ น  ส่ วนส าคัญ หรือจุ ดสนใจ 
(Emphasis or Center of Interest) ใน ง า น ด้ า น ศิ ล ป ะ  นั ก
ออกแบบจะต้องเน้นให้เกิดสิ่งประทับใจแก่ผู้เห็นโดยไม่ต้องบอก
กล่าว [2] ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาจใช้แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มาใช้เป็นแนวทางได้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ แนวคิดการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) 
การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญ ญ า ( Intellectual property) ที่ เ ช่ื อม โยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรม
สมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
คุณค่าทางสังคม  ซึ่ งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ตลาดโลกได้ [3] 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชาวปกาเกอะญอ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอ
ชาวปกาเกอะญอและหาทางป้องกันมิให้เสื่อมสูญ เพราะผ้าทอ
ชาวปกาเกอะญอมีคุณค่าในวัฒนธรรมประเพณี มีคุณค่าความงามที่
แสดงลักษณะเฉพาะท้องถิ่น มีภูมิปัญญาการสรา้งสรรค์ และมีคุณคา่
ในทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการสร้างอาชีพในท้องถิ่น จึงนับว่าเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้และให้คงอยู่กับลูกหลานชาวปกา
เกอะญอต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกา
เกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2.2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้กับชุมชนบ้าน
พะเด๊ะ ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเศษ
ผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีในการวิจยั คือ ชุมชนบ้านพะเด๊ะ ต าบล
พระธาตผุาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

3.2 ขอบเขตด้านผลิตภัณฑ ์จ านวน 1 รูปแบบ คือ กระเป๋าจาก
เศษผ้าทอของชาวปกาเกอะญอส าหรับใส่ของขนาดเล็ก 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกา
เกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอชาวปกาเกอะญอ และรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในหาแนวทางในการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอชาวปกาเกอะญอ หลังจากท าการวิเคราะห์
ข้อมูลแล้ว ได้ข้อสรุปในการท าวิจัย คือ ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระเป๋าจากเศษผ้าทอชาวปกาเกอะญอ โดยมีขอบเขต คือ การ
ออกแบบกระเป๋าจากเศษผ้าทอกะเหรี่ยงจะต้องมีความทันสมัย 
สวยงาม และมีเอกลักษณ์ 
 ขั้นที่  3 การออกแบบ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์
กระเป๋าจากเศษผ้าทอชาวปกาเกอะญอ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จ านวน 1 รูปแบบ โดยเริ่มจากการออกแบบลวดลาย 
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โครงสี และรูปทรงของกระเป๋า เพื่อให้สอดคล้องกับสีผ้าทอของ
ชาวปกาเกอะญอที่มีอยูแ่ละออกแบบให้ตรงกับความต้องการของคน
ในชุมชน 
 ขั้นที่ 4 การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยท าการผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 รูปแบบ 

ขั้นที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่ชุมชน โดยการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตกระเป๋าจากเศษผ้าทอของ
ชาวปกาเกอะญอ ณ ชุมชนบ้านพะเด๊ะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ขั้นที่ 6 สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอ
ของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น 
 ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม และสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ  
 วิธีการวัดความพึงพอใจจะใช้เกณฑ์ของ Likert Scale 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล  
ดังนี ้
ช่วงระดับคะแนน ความหมาย 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยทีสุ่ด 
  

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกา

เกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการวิจัย สามารถจ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 5.1 ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่า 
ปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋า
จากเศษผ้าทอชาวปกาเกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โดยเริ่มจากการออกแบบลวดลาย สี และรูปทรงของกระเป๋า เพื่อให้
สอดคล้องกับสีผ้าทอของชาวปกาเกอะญอที่มีอยู่ (แสดงดังรูปที่ 1) 
ซึ่งท าการออกแบบโดยผู้เช่ียวชาญด้านผ้า ที่มีประสบการณ์มากกว่า 
10 ปี  และออกแบบให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอที่มีลักษณะเป็น
กระเป๋าใส่ของขนาดเล็กทรงถั่ว (แสดงดังรูปที่ 2)  

 
รูปที่ 1 ลวดลายและสีของผ้าทอชาวปกาเกอะญอ 

 

 
รูปที่ 2 รูปแบบผลิตภณัฑ์กระเปา๋จากเศษผ้าทอ 

 5.2 ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้กับชุมชน
บ้านพะเด๊ะ ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย
ผู้วิจัยได้ท าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตกระเป๋าจากเศษ
ผ้าทอของชาวปกาเกอะญอ จ านวน 15 คน (ผลการประเมินแสดงดัง
ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ฝึกอบรม  
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. การอธิบายและสาธติวิธีการผลิต 4.60 มากที่สุด 
2. ล าดับขั้นตอนในการผลิต 4.53 มากที่สุด 

3. ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม 

4.53 มากที่สุด 

4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

4.67 มากที่สุด 

5. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ใน      
การฝึกอบรม 

4.80 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 มากที่สุด 

 จากตารางที่  1 ผลการประเมินการฝึกอบรมจากผู้เข้าร่วม
โครงการ สามารถจ าแนกตามหัวข้อการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความพึงพอใจด้านความพร้อมของอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกอบรมมีระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.80) รองลงมาคือ 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
มีค่าเฉลี่ย = 4.67 ด้านการอธิบายและสาธิตวิธีการผลิต มีค่าเฉลี่ย = 
4.60 ด้านล าดับขั้นตอนในการผลิต และด้านด้านความรู้ที่ได้รับหลัง
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย = 4.53 ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาโดยรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีความพึง
พอใจต่อการฝึกอบรมโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.63) 
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รูปที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรูสู้ส่มาชิกกลุ่มผ้าทอบ้านพะเด๊ะ 

 

 
รูปที่ 4 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบตัิการเยบ็กระเป๋าจากเศษผ้า 

 

 
รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษผ้าทอชาวปกาเกอะญอ 

หลังจากเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จาก
เศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น โดยใช้วิธีการคัดเลือก
แบบสุ่ม จ านวน 30 คน (ผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 2)  
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จาก
เศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ ์

1.1 ขนาดมีความเหมาะสม 
1.2 รูปทรงมีความสวยงามและ

แข็งแรง 
ค่าเฉลี่ยรวม 

 
4.23 
4.50 

 
4.37 

 
มาก 

มากที่สุด 
 

มาก 
2. ด้านความสวยงาม 

2.1 กระเป๋ามีรูปแบบทันสมัย 
2.2 อุปกรณ์ที่น ามาตกแต่งกระเป๋า 

ค่าเฉลี่ยรวม 

 
4.47 
4.37 
4.42 

 
มาก 
มาก 
มาก 

3. ด้านการใช้ส ี
3.1 สทีีใ่ช้ทันสมัย 
3.2 สีมีความเหมาะสมกับกระเป๋า 

ค่าเฉลี่ยรวม 

 
4.40 
4.57 
4.48 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

4. ด้านประโยชน์ใช้สอย 
4.1 มีความสะดวกในการจดัเก็บ 
4.2 มีความสะดวกในการพกพา 

ค่าเฉลี่ยรวม 

 
4.43 
4.33 
4.38 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน 4.41 มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น ทั้ง 4 
ด้าน มีดังนี้ 

ด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเศษ
ผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจต่อ
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของกระเป๋า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปทรงมีความ
สวยงามและแข็งแรง (ค่าเฉลี่ย = 4.50) และ ขนาดมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย = 4.23) ตามล าดับ 

ด้านความสวยงาม พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอ
ของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจต่อความ
สวยงามของกระเป๋า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.42)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระเป๋ามีรูปแบบทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 
= 4.47) และ อุปกรณ์ที่น ามาตกแต่งกระเป๋า (ค่าเฉลี่ย = 4.37) 
ตามล าดับ 

ด้านการใช้สี พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของ
ชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจต่อการใช้สีของ
กระเป๋า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สีที่ใช้มีความเหมาะสมกับกระเป๋า  
(ค่าเฉลี่ย = 4.57) และ สีที่ ใช้มีความทันสมัย (ค่าเฉลี่ย = 4.40) 
ตามล าดับ 

ด้านประโยชน์ใช้สอย พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
ทอของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจต่อประโยชน์
ใช้สอยของกระเป๋า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสะดวกในการจัดเก็บ  
(ค่าเฉลี่ย = 4.43) และ มีความสะดวกในการพกพา (ค่าเฉลี่ย = 
4.33) ตามล าดับ 
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 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า ผู้กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเศษ
ผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41) 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกา
เกอะญอตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้กับชุมชนบ้านพะเด๊ะ ต าบล
พระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ 3) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกา
เกอะญอที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย พบว่า ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
กระเป๋าจากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอนั้น ผู้วิจัยและ
ผู้ออกแบบจะเน้นลวดลายของผ้าทอ สีของผ้าทอ รูปทรงที่มีขนาด
กะทัดรัด และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงอัตลักษณ์ของผ้าทอของชาวปกา
เกอะญอ ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมและอารยธรรมของกลุ่มชนและท้องถิ่น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [4] กล่าวว่า ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอ
กะเหรี่ยงนั้น ควรมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย ค านึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย ผลิตภัณฑ์ต้ อง
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และรูปแบบผลิตภัณฑ์นั้น
ควรบ่งบอกถึงเอกลักษณ์  โดยท าการออกแบบตามแนวทาง
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] ที่ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่ง
ทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดสร้างสรรค์โดยน าวัตถุดิบในพื้นที่
และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นมาพัฒนาจะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์กระเป๋า
จากเศษผ้าทอของชนเผ่าปกาเกอะญอที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41) 
กล่าวคือ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษผ้าทอนั้นผู้วิจัยได้
ค านึงถึงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของรูปทรง และขนาดของ
ผลิตภัณฑ์โดยออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน สอดคล้อง
กับ [6] กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นนักออกแบบต้อง
พิจารณาในเรื่องโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ต้องท าให้เหมาะกับงาน มี
ความทนทาน และใช้วัสดุที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงด้าน
ประโยชน์ใช้สอย ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความสะดวกในการจัดเก็บ
อุปกรณ์และมีความสะดวกในการน าพา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
[7] กล่าวว่า ในการพัฒนาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า
สตรีนั้น ต้องค านึงถึงด้านความสวยงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในการดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค โดยให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ สีสัน และ
ความเรียบร้อยของวัสดุที่น ามาใช้ และต้องค านึงถึงด้านประโยชน์
การใช้สอยต้องตอบสนองต่อการใช้งานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้  ซึ่ง

ปัจจุบันการออกแบบที่ตอบสนองต่อการใช้สอยถือว่าเป็นการสร้าง
จุดขายที่ดีให้กับสินค้าได้  
 
7. ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

1. ผลสรุปที่ ได้จากการวิจัย สามารถน าไปพัฒนาด้านการ
ออกแบบให้ทันสมัยและเข้ากับเพศ วัย และรายได้ของผู้บริโภคได้ 
และสามารถน าไปพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมในอนาคตได้ 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายในการออกแบบมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการหรือ
ทฤษฎีในการออกแบบ เช่น แรงบันดาลใจหรือแนวความคิดใหม่ๆ 
มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากกลุ่มผ้า
ทอชาวปกาเกอะญอ บ้านพะเด๊ะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างสูง ท่ีได้ส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ 
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การตรากฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
The enactment is for get come to which senater 

 
ศิริวดี  วิวิธคุณากร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา 

 
บทคัดย่อ 

 บ ท ความ วิ จั ย เรื่ อ งนี้  เป็ น บ ทค วาม ที่ เกี่ ย วกั บ  ก ารต ราก ฎ ห ม าย เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งส ม า ชิ ก วุฒิ สภ า  
มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความจ าเป็นของการมีวุฒิสภา 2. เพื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความจ าเป็นของการมีวุฒิสภาไทย 
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ 3. เพื่อศึกษาบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่กับความสัมพันธ์ของการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 4. ศึกษาการได้มาซึ่งวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย ผู้วิจัยจะท าการศึกษาบทบัญญัติของการมีวุฒิสภา 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา ความสัมพันธ์ของการได้มา กับอ านาจหน้าท่ีวุฒิสภา ภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และศึกษาถึงบทบัญญัติของการมีวุฒิสภา การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
ความสัมพันธ์ของการได้มา กับอ านาจหน้าที่วุฒิสภาของต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ใช้วิธีการวิจัยเอกสารเป็นหลักในการวิจัยครั้งนี้ 

ผลการศึกษาพบว่า/สรุปได้ว่าในสภาวะการเมืองไทยปัจจุบันนั้น ประเทศไทยมีวุฒิสภาไว้เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรอง
กฎหมายและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับสภาผูแ้ทนราษฎรต่อมาวุฒิสภาไดม้ีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
ฉบับ ปีพ.ศ.2540 คือมีอ านาจในการตรวจสอบ แต่งตั้ง ถอดถอนบุคคลในองค์กรส าคัญต่างๆได้  เมื่อได้ค าตอบในเรื่องหน้าที่
ของวุฒิสภาดังกล่าวมาแล้ว ก็จะสามารถ ก าหนดที่มาและคุณสมบัติ รวมทั้งวิธีการที่ได้มาของวุฒิสภาได้ ซึ่งจากการศึกษา
ประวัติความเป็นมา ไม่ว่าจะเป็นที่มา คุณสมบัติ วิธีการได้มาซึ่งวุฒิสภาไทยและของต่างประเทศแล้ว จะพบว่า การก าหนด
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย ควรพิจารณาให้สมาชิกวุฒิสภามีที่จากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลในกลุ่มของผู้มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในอาชีพทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะคงไว้ ซึ่งข้อดีของ
กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการนี้ จะท าให้วุฒิสภาของประเทศไทย มีสมาชิกวุฒิสภาที่กระจายสัดส่วนในการ
เป็นตัวแทนของประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ  มีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในด้ านต่าง ๆ อย่าง
แท้จริง และยังถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนทั่วทั้งประเทศอีกด้วยซึ่งสามารถที่จะมีอ านาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง ถอดถอน
บุคคลส าคัญๆในองค์กรต่างๆได้อีกด้วย เพราะถือว่ามีการยึดโยงกับประชาชนแล้ว โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการเลือกตั้ง
โดยตรงเพียงอย่างเดียว เพราะการใช้วิธีการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวนั้น ประเทศไทยเคยใช้มาแล้ว ซึ่งถือว่าไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร (ลิขิต ธีรเวคิน. 2553)  นอกจากนี้ การก าหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ให้มีที่มาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลใน
กลุ่มของผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในอาชีพทุกสาขาอาชีพ ยังจะช่วยลดแรงเสียดทานของความขัดแย้ง 
ทางการเมืองภายในประเทศลงได้ด้วย อาศัยกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ ล้วนมีโอกาสในการมีตัวแทนของตน ท าให้มีความเป็นไป
ได้สูงว่าวุฒิสภา ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลในกลุ่มของผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมี
ประสบการณ์ในอาชีพทุกสาขาอาชีพ จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้น 

 เพื่อให้วุฒิสภาของไทย มีฐานท่ีมาโดยเป็นผู้แทนของชุมชนทางการเมืองที่ชัดเจนดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าควรก าหนดให้
สมาชิกวุฒิสภามาจากฐานอาชีพต่าง ๆ โดยให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้เลือกผู้แทนของตนขึ้นมาท าหน้าที่สมาชิก
วุฒิสภา โดยให้ประชาชนเลือกตั้งบุคคลผู้สมควร เป็นสมาชิกวุฒิสภาจากบัญชีรายช่ือที่เสนอมาจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความหลากหลายให้แก่วุฒิสภา ให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีฐานมาจากอาชีพต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
จึงเห็นว่าควรก าหนดสัดส่วนไว้ในจ านวนที่เท่า ๆ กัน โดยมีหลักการก าหนด ดังนี้คือ ความหลากหลายทางอาชีพ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตรากฎหมาย การกระจายอาชีพออกเป็นหลายบัญชี โดยมุ่งเน้นอาชีพที่มีผลต่อสังคมโดยภาพรวมที่แตกต่าง
กัน การรวมบัญชีอาชีพที่สามารถน ามารวมในบัญชีเดียวกันได้ โดยมุ่งพิจารณาในด้านองค์ความรู้และความสามารถที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปกครองประเทศ และเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาชีพทุกคนมีสิทธิเลือกผู้แทนได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยนั้น ต้องเน้นความเป็นประชาธิปไตยและที่มา
ต้องยึดโยงจากเสียงของประชาชน จึงเห็นควรปรับร่างบทบัญญัติของกฎหมายใหม่ ดังน้ี 
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 “สมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลในกลุ่มของผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์
ในอาชีพทุกสาขาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน ท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย
ทางสังคม มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่าน้ี 
ค าส าคัญ : วุฒิสภา, รัฐธรรมนูญ  
 

Abstract 
The purposes of this research are the enactment is for get come to which senater. there is the 

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

แต่เดิมรัฐสภาไทยพัฒนามาจากเคาน์ซิลออฟสเตต 
(Council of State) หรือ สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และ
องคมนตรีสภา (Privy Council) ซึ่งเป็นสภาที่ปรึกษาใน
พระองค์ที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หั วภายหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 
พุทธศักราช 2475  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 มาตรา 10 ได้
บัญญัติให้รัฐสภาเป็นระบบสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร 
มีสมาชิก 2 ประเภท แต่ละประเภทมีจ านวนเท่ากัน สมาชิก 
ประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งและสมาชิกประเภทท่ี 2 มา
จากการแต่งตั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง 
กล่าวคือ สมาชิกประเภทที่ 2 คอยช่วยเหลือกลั่นกรองงาน
ของสมาชิกผู้แทนราษฎร ประเภทท่ี 1 เพื่อให้การท างานเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนมากท่ีสุด (สุรเดช จิรัฐิติเจริญ. 2555)   
 จากวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ดังกล่าวนี้เอง จึง
ถือได้ว่า “วุฒิสภา” หรือสภาที่ท าหน้าที่กลั่นกรองงานของ
ส ภ าผู้ แ ท น ราษ ฎ ร ได้ ถื อ ก า เนิ ด ขึ้ น ม า ใน น าม ขอ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 2 ตั้งแต่เปลี่ยนแปลง
การปกครองในปี พุทธศักราช 2475 ภายใต้บทบัญญัติ
มาตรา 10 นั่นเอง ปีพุทธศักราช 2489 ได้มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง
ภ าย ใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ม าต รา  17 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง

ราชอาณาจักรไทย  โดยบัญญัติให้รัฐสภาได้เปลี่ยนเป็น 
“ระบบสภาคู่” หรือ “ระบบสองสภา” คือ สภาผู้แทนราษฎร 
และพฤฒสภา ซึ่งพฤฒสภามีขึ้นเพื่อท าหน้าที่เป็นสภายับยั้ง
หรือสภากลั่นกรองงาน คอยเหนี่ยวรั้งมิให้สภาผู้แทนราษฎร
ท างานด้านนิติบัญญัติเร็วเกินไปจนขาดความรอบคอบ ซึ่ง
เป็นอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 2 
ตามมาตรา 52 แห่งรัฐธรรมนูญเดียวกัน สมาชิกพฤฒสภา
ตามบทบัญญัติมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2489 มาจากการเลือกตั้ งทางอ้อม มี
คุณสมบัติสูงกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งคุณวุฒิและ
วัยวุฒิ กล่าวคือ ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิ
อย่างต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี หรือ
เคยด ารงต าแหน่งทางราชการมาแล้วไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากอง
หรือ เที ยบ เท่ า ห รื อ เคย เป็ นสมาชิกสภาผู้ แทนหรื อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วตามบทบัญญัติมาตรา 25 
ของรัฐธรรมนูญเดียวกัน และสมาชิกพฤฒสภาต้องมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ 6 ปี โดยวาระเริ่มแรกเมื่อครบ
ก าหนด 3 ปี ให้มีการเปลี่ยนสมาชิกจ านวนกึ่งหนึ่ง โดยการ
จับสลากออกและผู้ที่ออกไปแล้วมีสิทธิได้รับเลือกตั้งอีกครั้งที่
เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 26 แห่งรัฐธรรมนูญเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวใช้บังคับได้
ไม่นานก็ถูกยกเลิก รัฐธรรมนูญฯ ฉบับต่อมา คือ ฉบับปี 
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พุ ท ธศั ก ราช  2490 มาตรา  26 ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยยัง คงบัญญัติให้รัฐสภาเป็นระบบสองสภา
เช่นเดิม คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ไม่ได้ใช้ช่ือ 
“พฤฒสภา”  ตามบทบัญญัติมาตรา 33 บัญญัติให้สมาชิก
วุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง ส่วนอ านาจหน้าที่ยังคงเดิม คือ 
เป็นสภากลั่นกรอง บทบัญญัติมาตรา 60 แห่งรัฐธรรมนูญ
เดียวกัน  “วุฒิ สภา” ที่สมาชิกมาจากการแต่ งตั้ งตาม
บทบัญ ญั ติ แห่ งรั ฐธรรมนูญ ราชอาณ าจักรไทยฉบั บ 
พุทธศักราช 2492 มาตรา 73 ประกอบด้วยมาตรา 82, ฉบับ 
พุทธศักราช 2511 มาตรา 71 ประกอบด้วยมาตรา 78, ฉบับ 
พุทธศักราช 2517 มาตรา 95 ประกอบด้วยมาตรา 107, 
ฉบับ พุทธศักราช 2521 มาตรา 74 ประกอบด้วยมาตรา 84, 
ฉบับ พุทธศักราช 2534 มาตรา 90 ประกอบด้วยมาตรา 
100 มีเรื่อยมาจนกระทั่งมีการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ในปี 
พุทธศักราช 2540 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติหลักการส าคัญใหม่ ๆ หลาย
ประการ เช่น บัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง
มากข้ึน  บัญญัติให้มีองค์กรอิสระหลายองค์กร เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ บัญญัติให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและข้าราชการระดับสูงอาจถูกถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งได้   รวมทั้ งได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มาและ
องค์ประกอบของสมาชิกรัฐสภา โดยในส่วนของวุฒิสภานั้น  
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
โดยไม่ต้องมีการหาเสียงและไม่สังกัดพรรคการเมืองใดมี
จ านวน 200 คน ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 90 ประกอบด้วย
มาตรา 121  และบัญญัติให้วุฒิสภามีอ านาจหน้าที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมอ านาจหน้าท่ีที่ส าคัญก็คือ การคัดสรรบุคคลเข้าด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระและองค์กรส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งมี
อ านาจหน้าที่ ในการถอดถอนบุคคลที่กระท าผิดตามที่
กฎหมายบัญญัติออกจากต าแหน่งตามบทบัญญัติมาตรา  
303 แห่งรัฐธรรมนูญเดียวกัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองดังกล่าวได้ใช้
บังคับเกือบ 10 ปี ก็ถูกยกเลิกโดยผู้ที่ยกเลิกได้อ้างเหตุส าคัญ
หลายประการ เช่น องค์กรอิสระหลายองค์กรถูกแทรกแซง 
สมาชิกของสภาทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติใกล้ชิด
กัน ท าให้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้   โดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวได้จัดท าขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช 2550 หรือที่
เรี ยกว่ า  “รั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจัก รไทย  ฉบั บ
ประชามติ” ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขในหลายส่วน เช่น สภา
ผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมี
จ านวน 480 คน โดย 400 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขต ส่วนอีก 80 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนโดยการ
แบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด สัดส่วนดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงอีก

ครั้ง ในปี 2554 โดยรัฐธรรมนูญฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้
ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 
500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เขตตละ
หนึ่งคน) จ านวน 375 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายช่ือ 125 คน ส่วนวุฒิสภามี 150 คน มาจาก
การเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน ส่วนที่เหลือมาจากการสรรหา
บุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์จากทุก
กลุ่ ม วิช า ชีพ  โดยคณ ะกรรมสรรหาสมาชิกวุฒิ สภ า 
ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ  ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารง 
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกามอบหมายจ านวน 1 คน และตุลาการ ในศาลปกครอง
สู งสุ ดที่ ที่ ประ ชุม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู งสุ ด
มอบหมายจ านวน 1 คน จะสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจากรายช่ือ
บุคคลที่องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เสนอจากบัญ ชีรายช่ือที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอตามบัญญัติมาตรา 88 
ประกอบด้วยมาตรา 111 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550  
 รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้สมาชิก
วุฒิสภาเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายและเป็นกลาง
มากที่สุด โดยต้องมีอายุ 40 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จบการศึกษาขั้น
ต่ าในระดับปริญญาตรี และต้องไม่มีความเกี่ยวข้อง (ไม่เป็น
บุพการี คู่สมรสหรือบุตร) กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมทั้งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองในกรณีที่ เคยเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว ต้องพ้นจากต าแหน่งนั้น ๆ มาแล้วเกินกว่า 
5 ปีนับถึงวันรับสมัคร หรือวันที่ได้รับการเสนอช่ือภายใต้
มาตรา 115 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และบทบัญญัติ
มาตรา 117  ประกอบด้วยมาตรา 118 บัญญัติให้สมาชิก
วุฒิสภามีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี เมื่ออายุของวุฒิสภา
สิ้นสุดลง ส่วนที่มาจากการเลือกตั้งจะมีการเลือกตั้งใหม่
ภายใน 30 วัน ในส่วนท่ีมาจากการสรรหา จะต้องสรรหาใหม่
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ และสมาชิกวุฒิสภาที่
พ้นวาระไม่ถึง 2 ปี จะเป็นรัฐมนตรี หรือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองไม่ได้ ในระยะเริ่มแรก รัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 
2550 ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการสรรหา (ชุดแรก) ให้มีวาระ 3 ปี สามารถได้รับ
การสรรหาให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาได้อีก (ไพโรจน์ โพธิไสย , 
2557) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีความสอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดจากการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ของนฎา สินอนันต์วณิช (2553) ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า นับแต่
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
ในปี พุทธศักราช 2475 ประเทศไทยได้น าระบบรัฐสภามาใช้ 
โดยได้เริ่มมีการน าระบบสองสภามาใช้เป็นครั้ งแรกตาม
บทบัญญัติมาตรา 17ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489 โดยในส่วนของวุฒิสภาซึ่งเดิมเรียกว่า 
"พฤฒสภา" ถูกก าหนดให้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ คือ การเข้า
มาเป็น '‘สภาพี่เลี้ยง" ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งยังไม่คุ้นเคย
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในการมีขึ้นของ
วุฒิสภาเป็นครั้งแรกนั้น อาศัยวิธีการได้มาโดยการเลือกตั้ง
โดยอ้อม กล่าวคือ มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรชุดสุดท้ายก่อนใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489 หลังจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ที่
ก าหนดให้มีสองสภาก็ได้ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา โดยการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2490 
มาตรา 26 ประกอบด้วยมาตรา 33, ฉบับ พุทธศักราช 2492 
มาตรา 73 ประกอบด้วยมาตรา 82, ฉบับ พุทธศักราช 2511 
มาตรา 71 ประกอบด้วยมาตรา 78, ฉบับ พุทธศักราช 2517 
มาตรา 74 ประกอบด้วยมาตรา 107, ฉบับ พุทธศักราช 
2521 มาตรา 74 ประกอบด้วยมาตรา 84  และฉบับ 
พุทธศักราช 2534 มาตรา  ประกอบด้วยมาตรา 100 
 อย่างไรก็ตามการอาศัยวิธีการได้มาโดยการแต่งตั้ง
ดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
ว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มาโดยวิธีการดังกล่าวนั้นไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็น "สภากลั่นกรอง"  ได้อย่างแท้จริง 
เนื่องจากในการแต่งตั้งนั้น  โดยปกติผู้น าฝ่ายบริหารจะเป็น
ผู้น ารายช่ือขึ้นกราบบังคมทูลให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
บุคคลตามที่ฝ่ายบริหารคัดเลือกมาแล้ว มิได้เป็นการแต่งตั้ง
โดยอาศัยพระบรมราชวินิจฉัยอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอช่ือขึ้น
กราบบังคมทูล เพื่อให้ทรงแต่งตั้งนั้นย่อมมีแนวโน้มที่จะเห็น
ด้วยและคล้อยตามการตัดสินใจและการใช้ดุลพินิจของฝ่าย
บริหารอยู่เสมอ  ดังนั้น  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดย
วิธีการดังกล่าวจึงไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีสภา
ที่ สองเพื่ อการกลั่ นกรอง ถ่วงดุ ลกับรัฐบาลและสภา
ผู้แทนราษฎรได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับกระแสการ

เรียกร้องประชาธิปไตยและการป้องกันการคอรัปช่ันของ
นักการเมือง คณะร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับพุทธศักราช 2540 จึงได้ท าการเปลี่ยนแปลงวิธีการได้มา
และอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาเสียใหม่  โดยก าหนดให้
สมาชิกวุฒิสภาได้มาโดยการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ภายใต้มาตรา 121 ของฉบับรัฐธรรมนูญดังกล่าว และเพื่อให้
สอดคล้องกับวิธีการได้มา จึงได้ท าการเพิ่มอ านาจหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาในการแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร 
ตรวจสอบหรือองค์กรอิสระต่างๆ รวมถึงอ านาจในการ
พิจารณาและมีมติถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมืองและ
ข้าราชการระดับสูงตามบทบัญญัติมาตรา 303  กล่าวคือ 
นอกจากการเป็น “สภากลั่นกรอง'’ แล้ว ยังให้มีหน้าที่ในการ
แต่งตั้งและถอดถอน ด้วยเพื่อเพิ่มกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการ
ระดับสูง อย่างไรก็ตามภายหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ พุทธศักราช 2540 แม้รัฐธรรมนูญจะ
ได้ก าหนดบทบัญญัติให้มีการแยกวุฒิสภาให้เป็นอิสระจาก
พรรคการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการท าหน้าที่แต่งตั้งและ
ถอดถอน แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้  เห็นได้จากจากผลการเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวช้ีให้เห็นว่ามีสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่
สังกัดพรรคต่างๆ  ซึ่งย่อมท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา
ไม่เป็นอิสระ ขาดความโปร่งใส และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญในการท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลได้อย่ าง
แท้จริง เมื่อ ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาการคอรัป ช่ันของ
นักการเมืองได้ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่
รุนแรงมากขึ้น จนกระทั่งเกิดการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2549 น าโดยคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ซึ่งมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะ ได้โค่นล้ม
รักษาการนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร  ซึ่งนับเป็นการ
ก่อรัฐประหารเป็นครั้ งแรกในรอบ 15 ปี  มีการยกเลิก
รัฐธรรมนูญ และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช. 2549 ที่ก าหนดให้มีการตั้ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ขึ้นซึ่งเป็นที่มาของ
การร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในเวลาต่อมา 

 
ส่วนเนื้อหา 
 จากฐานที่มาและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาไทยนั้น
ยังไม่สอดคล้องกับระบบการเมืองและสภาพสังคมวิทยาไทย 
(เกียงไกร รอบรู้. 2557) กล่าวคือ ระบบรัฐสภาไทยเป็น

รัฐสภาอ านาจเดี่ยว ในขณะที่สภาพสังคมไทยมีลักษณะเป็น
สังคมอุปถัมภ์ การเลือกตั้งใช้ระบบหัวคะแนน ดังนั้นหาก
รัฐธรรมนูญฉบับใดก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 
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เลือกตั้งโดยตรงโดยใช้เขตเลือกตั้งย่อมน าพาให้วุฒิสภายอม
หันตัวเข้าหานักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีหัวคะแนนอยู่
ทั่วทุกพื้นที่เพื่อสร้างความได้เปรียบในเรื่องคะแนนเสียงของ
ตน การก าหนดวิธีการได้มาเง่ือนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เอาไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 2489 มาตรา 25 , 
ฉบับ พุทธศักราช 2540 มาตรา 125 และฉบับ พุทธศักราช 
พ.ศ. 2550 มาตรา 115  โดยเช่ือว่าจะท าให้สมาชิกวุฒิสภา
เป็นอิสระปลอดจากการครอบง าของพรรคการเมืองเป็นเรื่อง
ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าไม่เป็นเช่นนั้นเจตนารมณ์ที่จะให้
วุฒิสภาเป็น “สภาตรวจสอบ” นั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
กับส่วนประกอบในข้อเท็จจริงของวุฒิสภาในปัจจุบัน 
นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา 111 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ได้บัญญัติให้สมาชิก
วุฒิสภาได้มาโดยการเลือกตั้งโดยตรงผสมกับการได้มาโดย
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทยที่บัญญัติให้มีสมาชิกวุฒิสภารูปแบบผสม คือ มี
ที่ ม าที่ แตกต่ างกั นและนั บ เป็ นค รั้ งแ รกของไทยอี ก
เช่นเดียวกันที่บัญญัติให้มีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา โดยยังคงอ านาจหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาให้เป็นทั้งสภากลั่นกรองและมีอ านาจในการแต่งตั้ง
และถอดถอนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540   

อย่างไรก็ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ
จักราช 2550  ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง 
จากนักวิชาการถึงกรณีปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามมา เช่น 
ปัญหากรณีของการแบ่งแยกที่มาของสมาชิกวุฒิสภาออกเป็น
สองฝ่ายนั้นอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในองค์กรได้ ดังเช่น
ที่เคยเกิดขึ้นกับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 
2540 ปัญหาอันเกิดจากการบัญญัติคุณสมบัติของสมาชิก
วุฒิสภาที่ไม่ ชัดเจน ปัญหาในส่วนของการได้มาโดยการ
เลื อกตั้ งจั งหวัดละหนึ่ งคน  ด้ านความสอดคล้องกั บ
เจตนารมณ์ของการมีวุฒิสภาไทยความเหมาะสมของจ านวน
ประชากรต่อจ านวนสมาชิกวุฒิสภา และความเป็นอิสระของ
วุฒิสภาจากนักการเมืองและประชาชนในเขตพื้นที่เลือกตั้ง 
(บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.2556) นอกจากนั้นในส่วนของการได้มา
โดยการสรรหานั้นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึง
ความชอบด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดย
ผู้แทน เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหานั้น
ประกอบไปด้วยตัวแทนจากศาลและองค์กรอิสระ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ามิได้มีความยึดโยงใดๆ กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ

อ านาจอธิปไตย แต่สมาชิกวุฒิสภาที่ได้มาโดยการสรรหากลับ
มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มาโดยการ
เลือกตั้งโดยประชาชนโดยเฉพาะอ านาจในการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองอื่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ซึ่ง
นอกจากเกิดความไม่สอดคล้องระหว่างวิธีการได้มากับ
อ านาจหน้าที่แล้วยังอาจก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรสรรหากับผู้ได้รับการสรรหาภายหลังการสรร
หาเช่นการให้คุณให้โทษกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มา
โดยการสรรหากับผู้ ด ารงต าแหน่ งในองค์ กรซึ่ ง เป็ น
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาด้วย นอกจากน้ันในส่วน
ของรายละเอียดทางด้านกฎเกณฑ์ในการสรรหาและการร้อง
คัดด้านการสรรหานั้น ยังคงมีความไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะท า
ให้ได้สมาชิกวุฒิสภาที่มีความหลากหลายจากทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของการมีสมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ 
 จากความเป็นมาและสภาพปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า  ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาที่เกิดจาก
วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน การก าหนดวิธีการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยยังไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ ย่อม
ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีวุฒิสภาของ
ไทยอย่างแท้จริง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบตรวจสอบถ่วงดุล 
ภาพลักษณ์ความเป็นประชาธิปไตย และเสถียรภาพทางการ
เมืองของประเทศไทย  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาอันเกิดจากวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทยตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับอ านาจหน้าที่และ
วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่บัญญัติวิธีการได้มาในรูปแบบแตกต่างกัน กล่าวคือ โดยการ
แต่งตั้ง เลือกตั้งโดยตรง เลือกตั้งโดยอ้อม และรูปแบบผสม
การ แต่งตั้งและเลือกตั้ง   ท้ังนี้เพื่อจะได้น ามาวิเคราะห์ปรับ
ใช้กับประเทศไทย ให้มีการตรากฎหมายเพื่อให้ ได้มาซึ่ง
ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า  
เพื่อท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับอ านาจที่
ได้รับตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการ
มีวุฒิสภาของไทย 
           ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการตรากฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภานั้น จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบ
รัฐสภาและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป 
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บทสรุป 
 ในสภาวะการเมืองไทยปัจจุบันนั้น จากการศึกษา

ดังกล่าวมาข้างต้น ประเทศไทยเรามีวุฒิสภาไว้เพื่อท าหน้าที่
กลั่นกรองกฎหมายและเป็นพี่เลี้ยงให้กับสภาผู้แทนราษฎร 
ต่อมาวุฒิสภาได้มีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปีพ.ศ.2540 คือมีอ านาจในการ
ตรวจสอบ แต่งตั้ง ถอดถอนบุคคลในองค์ส าคัญต่างๆได้  เมื่อ
ได้ค าตอบในเรื่องหน้าที่ของวุฒิสภาดังกล่าวมาแล้ว ก็จะ
สามารถ ก าหนดที่มาและคุณสมบัติ รวมทั้งวิธีการที่ได้มาของ
วุฒิสภาได้ ซึ่งจากการศึกษาประวัติความเป็นมา ไม่มาจะเป็น
ที่ม า คุณสมบัติ  วิธีการได้มาซึ่ งวุฒิ สภาไทยและของ
ต่างประเทศแล้ว จะพบว่า การก าหนดที่มาของสมาชิก
วุฒิสภาของประเทศไทย ควรพิจารณาให้สมาชิกวุฒิสภามีที่
จากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลในกลุ่มของผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในอาชีพทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้ 
เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะคงไว้ ซึ่งข้อดีของกระบวนการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการนี้ จะท าให้วุฒิสภาของ
ประเทศไทย มีสมาชิกวุฒิสภาที่กระจายสัดส่วนในการเป็น
ตัวแทนของประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ  มีสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่าง

แท้จริง และยังถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนทั่วทั้งประเทศ
อีกด้วย ซึ่งสามารถที่จะมีอ านาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง ถอด
ถอนบุคคลส าคัญๆในองค์กรต่างๆได้อีกด้วย เพราะถือว่า 
มีการยึดโยงกับประชาชนแล้ว โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้
วิธีการเลือกตั้งโดยตรงเพียงอย่างเดียว เพราะการใช้วิธีการ
เลือกตั้งเพียงอย่างเดียวนั้น ประเทศไทยเคยใช้มาแล้ว ซึ่งถือ
ว่าไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้ การก าหนดที่มา
ของสมาชิกวุฒิสภา ให้มีที่มาจากการเลือกตั้งกันเองของ
บุคคลในกลุ่ มของผู้ มี ความรู้  ความ เช่ียวชาญ  และมี
ประสบการณ์ในอาชีพทุกสาขาอาชีพ ยังจะช่วยลดแรงเสียด
ทานของความขัดแย้ง ทางการเมืองภายในประเทศลงได้ด้วย 
อาศัยการที่กลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ ล้วนมีโอกาสในการมี
ตัวแทนของตน ท าให้มีความเป็นไปได้สูงว่าวุฒิสภา ซึ่งมี
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลในกลุ่ม
ของผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในอาชีพ
ทุกสาขาอาชีพ จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้น 
และสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร  2) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตใน

การทํางานท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร  และ 3) เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคกรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ี

ดีขององคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จํานวน 400ราย โดยสถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยเชิงเสนพหุ ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานท่ีมี

ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ไมแตกตางกัน 2) ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ในดานความกาวหนาในงาน 

การพัฒนาความสามารถของพนักงาน สิทธิสวนบุคคลในการทํางาน ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และลักษณะงานท่ีเปนประโยชน

ตอสังคม สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 3) ปจจัยความผูกพันตอองคกร ในดาน

ความเช่ือถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนขององคกร และความปรารถนาท่ีจะ

รักษาสถานภาพความเปนสมาชิกขององคกร สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตในการทํางาน, ความผูกพันตอองคกร, พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 

 

Abstract 

The objectives of this study are to 1) Compare the differences of organizational citizenship behavior. 2) 

Quality of work life affecting the organizational citizenship Behavior. and 3) Organizational commitment affecting the 

organizational citizenship behavior of employees in automotive parts industry, Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri 

Province for 400 employees. The statistics used for data analysis were Percentage, Mean, Standard Division and Multiple 

Regression Analysis. The results indicated that 1) Employees with different personal factors have not difference the 

organizational citizenship Behavior. 2) The quality of work life are job advancement, employee development, rights at 

work, work-life balance and social work affecting the organizational citizenship behavior at 0.05 statistically significant 

levels. And 3) The organizational commitment are reliability and acceptance of organizational values and goals, 

willingness to work for the benefit of organization and maintain the membership status of the organization affecting the 

organizational citizenship behavior at 0.05 statistically significant levels. 
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1. บทนํา 

 อาจกลาวไดวาเปนยุคแหงการแขงขันทางเศรษฐกิจท้ังภายใน

และตางประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวทางธุรกิจทางดานอุตสาหกรรม

เปนอยางมาก ซึ่งอุตสาหกรรมเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ จึงทําใหมีนิคมอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากถึง 57 นิคม 

โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกท่ีมีจํานวนนิคมอุตสาหกรรมท้ังสิ้น 

32 นิคม โดยนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรีน้ันถือวามี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ ง ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร  ซึ่งถือวาเปนนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ

และมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองในเขตจังหวัดชลบุรี โดยมีผูผลิต

อุปกรณ อะไหลและช้ินสวนรถยนตจํานวนมากถึง รอยละ 32.64 

หรือคิดเปนจํานวน 267 โรงงาน ของประเภทธุรกิจ ท่ีมีฐานการผลิต

อยูในนิคมอุตสาหกรรมแหงน้ี [1]  

 เมื่อพิจารณาสภาวการณดังกลาวจะเห็นไดวา นอกจากการท่ี

องคกรมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ีจะพัฒนาองคกรให

ประสบความสําเร็จและเปนผูนําทางธุรกิจไดน้ัน องคกรจําเปนตองมี

บุคลากรท่ีดีและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรดวย จึงไดมี

ผูเช่ียวชาญพยายามศึกษาปจจัยท่ีจะทําใหเกิดการเปนสมาชิกท่ีดี

ขององคกร และพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานก็เปนอีกปจจัยหน่ึง

ซึ่งเปนลักษณะการทํางานท่ีตอบสนองความตองการและความ

ปรารถนาของบุคคล ท่ีทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ความรูสึกท่ี

ดีตองานและทําใหเกิดความผูกพันท่ีดีตอองคกร ซึ่งการสราง

คุณภาพชีวิตการทํางานเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญมาก  นําไปสู

ประสิทธิภาพของงานและการบรรลุเปาหมายขององคกร [2] หาก

องคกรทุกองคกรคํานึงถึงการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีแลว 

ยอมจะสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย [3] 

นอกจากน้ี การสรางความผูกพันตอองคกรใหกับพนักงานภายใน

องคกรเปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรโดยบุคคลท่ีมีความผูกพันตอองคกร

แสดงวา เปนผูท่ีตองการจะอยูกับองคกร เพราะเห็นวาองคกรไดให

ความชวยเหลือ ใหประโยชนแกตนเอง รูสึกวาเปนสวนหน่ึงของ

องคกรและเกิดความจงรักภักดี ความผูกพันตอองคกร ทําให

พนักงานเกิดความเต็มใจท่ีจะทํางาน เพ่ือความกาวหนา ความ

ตองการท่ีจะตอบแทนใหกับองคกร [4] 

 จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตใน

การทํางานและความผูกพันตอองคกรท่ีสงผลตอการเปนสมาชิกท่ีดี

ตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทผลิตช้ินสวนยาน

ยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพราะเช่ือวาใน

การบริหารงานเกือบทุกองคกรไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากร 

ซึ่งถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาสูงสุด และมีผลตอความสําเร็จของ

องคกร จึงมุงมั่นท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพราะ

เช่ือวา “คนน้ันเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งขององคกร สามารถสราง 

คุณูปการแกองคกรอยางมหาศาล” [5] 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคกร ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนตใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล 

2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิต

ช้ินสวนยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

2.3 เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคกรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิต

ช้ินสวนยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ดานเนื้อหา ผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ประกอบดวย คาตอบแทนท่ีเพียงพอ ความปลอดภัยในการ

ทํางาน ความกาวหนาในงาน การพัฒนาความสามารถของพนักงาน 

การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน สิทธิสวนบุคคลใน

การทํางาน ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว ลักษณะงานท่ี

เป นปร ะ โยชน ต อสั ง คม  และด านความผู ก พันต อองค ก ร 

ประกอบดวย ความเช่ือถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมของ

องคกร ความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนขององคกร และ

ความปรารถนาท่ีจะรักษาสถานภาพความเปนสมาชิกขององคกรวา

สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรหรือไมและอยางไร 

3.2 ดานประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมพนักงาน

ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนต ในเขตพ้ืนท่ี นิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนต 

267 บริษัท 

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีความเช่ือมโยง

กันโดยการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือใหเกิดกรอบแนวคิดมี

ความรัดกุมมีเหตุมีผลและชัดเจนในการศึกษางานวิจัยในครั้งน้ี แสดง

ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

5. สมมติฐานการวิจัย 

5.1 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในระดับแตกตางกัน 

5.2 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานตาง ๆ สงผลตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร จังหวัดชลบุรี 

5.3 สมมติฐานท่ี 3 ความผูกพันตอองคกรดานตาง ๆ สงผลตอการ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร จังหวัดชลบุรี 

 

6.  วิธีดําเนินการวิจัย 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

6.1.1 ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก พนักงานระดับ

ปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร จังหวัดชลบุรี มีจํานวนท้ังสิ้น 267 บริษัท ซึ่งไมสามารถทราบ

จํานวนท่ีแนนอน 

6.1.2 การวิจัยในครั้งน้ีใชการหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง

สําเร็จรูปของ Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ซึ่งกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ 400 ตัวอยาง 

6.1.3 ผูวิจัยทําการใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย   (Simple 

Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไมใสคืนเพ่ือเลือก

กลุมตัวอยาง โดยสุมจับฉลากจาก 267 บริษัท แบงเปนเฟสละ 1 

บริษัท จะเหลือกลุมตัวอยาง 10 บริษัท โดยมีตัวอยางเปนพนักงาน 

40 คน จะเปนตัวอยางของบริษัท 1 แหง 

6.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชการวิจัยเปนลักษณะแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะ

คําถามเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ตามแบบสอบถาม

มาตรวัดของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยแบงออกเปนคําถาม 5 

ตอน ดังตอไปน้ี 

 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเ ก่ียวกับขอมูล ท่ัวไปของผู ตอบ

แบบสอบถาม ไดแก ลักษณะสวนบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และรายได เปนตน 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน โดยแบงเปน 8 ดาน มีจํานวน 40 ขอ 

 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับการความผูกพันตอองคกร โดย

แบงเปน 3 ดาน มีจํานวน 15 ขอ 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี

ขององคกร ประกอบดวยพฤติกรรม 5 ดาน มีจํานวน 25 ขอ 

 ตอนท่ี 5  แบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามปลายเปด 

6.3 การวิเคราะหขอมูล 

6.3.1 สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือการอธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะ

บุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนตใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีโดยใช สถิติพ้ืนฐาน ไดแก

คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลข

คณิต (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

6.3.2 สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

7.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษา

วิจัยครั้งน้ีสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.50 โดยอายุอยู

ในชวง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 67.75 สวนใหญมีระดับการศึกษา

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

- คาตอบแทนที่เพียงพอ 

- ความปลอดภยัในการทํางาน 

- ความกาวหนาในงาน 

- การพัฒนาความสามารถของ

พนักงาน  

- การบูรณาการทางสังคมหรือ

การทํางานรวมกัน 

- สิทธิสวนบุคคลในการทํางาน 

- ความสมดุลระหวางงานกบั

ชีวิตสวนตัว 

- ลักษณะงานที่เปนประโยชน

ตอสังคม 

 

 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคกร 

- การใหความชวยเหลือ 

- การคํานึงถึงผูอื่น 

- ความอดทนอดกล้ัน 

- การใหความรวมมอื 

- ความสํานึกในหนาที ่

ความผูกพันตอองคกร 

- ความเชื่อถือและยอมรับใน

เปาหมายและคานยิมของ

องคกร 

- ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน

เพื่อประโยชนขององคกร 

- ความปรารถนาที่จะรักษา

สถานภาพความเปนสมาชกิของ

องคกร 
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ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56.80 มีระยะเวลาในการทํางาน 

นอยกวาหรือเทากับ 5 ป คิดเปนรอยละ 52.50 และมีรายไดระหวาง 

15,000 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.00 

 

7.2 ขอมูลผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานและความ

ผูกพันตอองคกรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคกร 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นดานคุณภาพชีวิต

ในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง และเมื่อ

พิจารณาแยกตามรายดานพบวา ลําดับท่ีมากท่ีสุด คือ ดาน

ความกาวหนาในงาน ซึ่งระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑเห็นดวยมาก 

ลําดับถัดไป คือ ดานความปลอดภัยในการทํางาน, ดานการพัฒนา

ความสามารถของพนักงาน, ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการ

ทํางานรวมกัน, ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม, ดานความ

สมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว, ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน  

และดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอ ตามลําดับ 

 

 สวนปจจัยดานความผูกพันตอองคกรโดยรวม อยูในระดับเห็น

ดวยมาก และเมื่อพิจารณาแยกตามรายดานพบวา ลําดับท่ีมากท่ีสุด 

คือ ดานความปรารถนาท่ีจะรักษาสถานภาพความเปนสมาชิกของ

องคกร ลําดับถัดไป คือ ดานความเช่ือถือและยอมรับในเปาหมาย

และคานิยมขององคกร และดานความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ประโยชนขององคกร ตามลําดับ 

 ท้ังน้ีปจจัยดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแยกตามรายดาน

พบวา ลําดับท่ีหน่ึง คือ ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ลําดับ

ถัดไป คือ ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน, ดานพฤติกรรมการให

ความรวมมือ, ดานพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น และ ดาน

พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี ตามลําดับ 

 

7.3 ขอมูลผลการทดสอบสมมติฐาน 

7.3.1 สมมติฐานท่ี 1 : พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในระดับแตกตางกัน ผลการวิเคราะห

ขอมูล พบวา พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

7.3.2 สมมติฐานท่ี 2 : คุณภาพชีวิตในการทํางานดานตาง ๆ สงผล

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีตัวแปรอิสระ 5 

ตัวแปร คือ คือดานความกาวหนาในงาน, การพัฒนาความสามารถ

ของพนักงาน, สิทธิสวนบุคคลในการทํางาน, ความสมดุลระหวาง

งานกับชีวิตสวนตัว และลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม มีผล

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 และยังพบวามีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ดาน

คาตอบแทนท่ีเพียงพอ, ความปลอดภัยในการทํางาน และการบูรณา

การทางสังคม ไมมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 

7.3.3 สมมติฐานท่ี 3 : ความผูกพันตอองคกรดานตาง ๆ สงผลตอ

การพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีตัวแปรอิสระ 3

ตัวแปร ซึ่ งมีผลท้ัง 3ตัวแปร คือ ความเ ช่ือถือและยอมรับใน

เปาหมายและคานิยมขององคกร, ความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ประโยชนขององคกร และความปรารถนาท่ีจะรักษาสถานภาพความ

เปนสมาชิกขององคกร มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

8. การอภิปรายผล 

8.1 ดานความแตกตางของการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร  พ บ ว า 

พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดี ไมแตกตางกัน เน่ืองมาจากพนักงานมีการปฏิบัติหนาท่ีใน

สายการปฏิบัติงานคลายกัน มีกระบวนการคิด รวมถึงไดสวัสดิการ 

ผลตอบแทนในระดับเดียวกัน ในบริบทเดียวกันบนเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน 

ทําใหเพศชายและเพศหญิงมีการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ไม

แตกตางกัน 

8.2  ดานคุณภาพชีวิตในการทํางานดานตางๆ  พบว า  มี ผ ลต อ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร โดยมีตัวแปรมีคา

สัมประสิทธ์ิเปนบวกท้ังสิ้น 4 ตัวแปร และ มีตัวแปรมีคาสัมประสิทธ์ิ

เปนลบท้ังสิ้น 1 ตัวแปร ดังน้ัน จึงสามารถอธิบายไดวา พฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ท่ีเพ่ิมข้ึน เปนผลมาจาก 

8.2.1 ดานความกาวหนาในงาน โดยพนักงานมีความเห็นวา 

พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะเขารับการฝกอบรมเพ่ิมเติมเ พ่ือ

พัฒนาการทํางาน เมื่อไดรับโอกาสในหนาท่ีการงานท่ีดีข้ึน ท้ังน้ีเมื่อ

พนักงานไดรับการสงเสริมใหเพ่ิมขีดความสามารถของตนเอง ก็จะ

สงผลใหมีแนวทางในการเลื่อนตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึน จนประสบ

ผลสําเร็จในหนาท่ีการทํางานใหเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน 

สมาชิก ครอบครัวหรือผูเก่ียวของ สอดคลองกับ งานวิจัยของ สุดา

รั ตน   ค รุฑสึ ก  [4] พบว า  คุณภาพ ชี วิต ในการ ทํา งานด าน

ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานสงผลตอการเปนสมาชิก

ท่ีดีตอองคกรของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
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8.2.2 ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิต การท่ีพนักงานสวนใหญ 

มีความเห็นคิดวา เน่ืองจากพนักงานมีการบริหารเวลาในการทํางาน

ของตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถแบงเวลาในการทํางานการใช

ชีวิตสวนตัวครอบครัวสังคม ไดอยางสมดุล มีอิสระในการกําหนดวัน

ลาพักผอนไมถูกบังคับจากผูบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ

Walton  [6] กลาววาความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิต 

หมายถึงการท่ีพนักงานมีการบริหารเวลาในการทํางานของตนเองให 

เหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว 

และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

8.2.3 ดานการพัฒนาความสามารถของพนักงาน  โดยพนักงานมี

ความเห็นวา บริษัทใหความสําคัญในเรื่องการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูและทักษะใหม ๆ ทําใหพนักงานมีความเช่ือมั่นในตนเองท่ีจะ

นําความรู ความสามารถมาใชในการทํางานอยางเต็มท่ี สอดคลอง

กับ งานวิจัยของ สุเนตร นามโคตรศรี [7] กลาวคือ การพัฒนา

ความสามารถของบุคคล หมายถึง งานควรจัดโอกาสใหผูปฏิบัติไดใช

ประโยชนและพัฒนาทักษะและความรูของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผล

ตอการไดมีสวนรวมความรูสึกในคุณคาของตนเองและความรูสึกทา

ทายซึ่งเกิดข้ึนจากการทํางาน 

8.2.4 ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม บริษัทมีการ

ดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนของสังคม และบริษัทมีนโยบายใน

ดานการชวยเหลือและพัฒนาสังคม  ทําใหพนักงานรูสึกภาคภูมิใจท่ี

ไดมีสวนรวมและเปนสวนหน่ึงของบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอ

สังคมซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ สุดารัตน  ครุฑสึก [4] 

8.2.5 ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน บริษัทใหความเคารพใน

สิทธิและความเปนสวนตัวของพนักงานในระดับท่ีเหมาะสม อีกท้ัง

บริษัทจัดใหมีการเลื่อนตําแหนงตามความรูความสามารถอยาง

ยุติธรรม และผูบังคับบัญชาเคารพการตัดสินใจของทานในงานท่ีทาน

รับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เทพรัชต สกุลมีฤทธ์ิ [8] ท่ี

ไดรวบรวมและสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตวา คุณภาพชีวิตใน

การทํางาน คือ ภาวะสมดุลท่ีเกิดข้ึนระหวางสิ่งตางๆ ท่ีองคการไดจัด

ใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานท่ีมีความสอดคลองตองกันกับความ

ตองการสวนบุคคลของพนักงานแตละคน ทําใหพนักงานมีความสุข 

มีความเปนอยูท่ีดีข้ึนท้ังในชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 

8.3 ดานความผูกพันตอองคกรดานตางๆ พบวา มีผลตอพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร โดยมีตัวแปรมีคาสัมประสิทธ์ิเปนบวก

ท้ังสิ้น 3 ตัวแปร จึงสามารถอธิบายไดวา พฤติกรรมการเปนสมาชิก

ท่ีดีขององคกร ท่ีเพ่ิมข้ึน เปนผลมาจาก 

8.3.1 ดานความเช่ือถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมของ

องคกร โดยพนักงานมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในแนวคิดของ

ผูบริหาร อีกท้ังยัง ผูบริหารสามารถทําใหพนักงานเช่ือวาเปาหมาย

และนโยบายขององคกรมีความสอดคลองกัน สิ่งดังกลาว ทําให

พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในบริษัท และมีความเช่ือมั่นในความ

มั่นคงขององคกร ซึ่งไมสอดคลองกับ งานวิจัยของ สุดารัตน  ครุฑสึก

[4] พบวา ความเช่ือถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมของ

องคกร ไมสงผลตอการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคกรของพนักงานเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

8.3.2 ดานความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนขององคกร 

โดยพนักงานมีความเห็นวา องคกรมีเปาหมาย กลยุทธ และแนวทาง

ดําเนินการท่ีชัดเจนสามารถนําทางไปสูผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

เปนผลใหพนักงานใชความสามารถอยางเต็มท่ีในการทํางาน จึงทําให

พนักงานรูสึกมีความสุขเมื่อสามารถทํางานไดสําเร็จ สอดคลองกับ

แนวคิดของ Allen และ Meyer [9] กลาววา การแสดงออกถึงความ

พยายามอยางเต็มท่ี เต็มใจ และตั้งใจท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจ 

สติปญญาในการทํางาน 

เพ่ือประโยชนและความกาวหนาขององคการ และสรางสรรคให

องคการบรรลุเปาหมายหรืออยูในสถานะท่ีดี 

8.3.3 ดานความปรารถนาท่ีจะรักษาสถานภาพความเปนสมาชิกของ

องคกร การท่ีพนักงานจะมีความพอใจท่ีจะทํางานลวงเวลาใหกับ

บริษัท  ทุมเทเวลาเพ่ือการทํางานโดยวางกิจกรรมอ่ืนจนกวางานจะ

แลวเสร็จ เกิดมาจากการไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม การพิจารณา

ความดีความชอบท่ีเหมาะสม สิ่งตางๆเหลาน้ีทําใหเกิดขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมสอดคลองกับ งานวิจัยของ สุดารัตน  ครุฑ

สึก [4] 

 

9. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

9.1.1 ดานความกาวหนาในงาน ควรมีการพิจารณา คัดเลือก

พนักงานใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนอยางยุติธรรม ผลักดันและเปด

โอกาสใหพนักงานเกิดการเรียนรู ควรมีนโยบายใหความมั่นใจวาจะ

จางพนักงานจนเกษียณ และเมื่อมีการเลิกจางพนักงานจะได

คาชดเชยท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

9.1.2 ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว จากการศึกษา

พบวา ผูบริหารควรคํานึงถึงการใหความสุขทางใจแกพนักงาน และ

การใหความสําคัญแกเวลาสวนตัว หรือเวลาของครอบครัวเปนหลัก 

เพ่ือไมใหการบริการเกิดภาวะเครียดจากการทํางาน 

9.1.3 ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม ผูบริหารควรจัดใหมี

กิจกรรม CSR ใหความสําคัญกับกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอ

สังคม ทําใหพนักงานรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมและเปนสวนหน่ึง

ของบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 

9.1.4 ดานการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ทางองคกรควร

สงเสริมในดานการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ

พนักงาน  เพ่ือพัฒนาการทํางาน ก็จะทําใหไดรับโอกาสในหนาท่ีการ
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งาน ท่ีดี ข้ึน  ท้ั ง น้ี เมื่ อพ นักงานได รั บการส ง เสริ ม ให เ พ่ิม ขีด

ความสามารถของตนเอง ก็จะสงผลใหมีแนวทางในการเลื่อน

ตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึน 

9.1.5 ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน ทางองคกรควรสงเสริม 

สนับสนุนใหพนักงานมีชองทางสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็น

สวนบุคคลมากข้ึน ไมวาจะเปนดานท่ีเก่ียวกับงาน หรือชองทางท่ี

สามารถสื่อสารความคดิเหน็ของพนักงานไปยังไปหาผูบริหารโดยตรง 

ยกตัวอยางเชน กลองรับความคิดเห็น 

9.1.6 ดานความปรารถนาท่ีจะรักษาสถานภาพความเปนสมาชิกของ

องคกร ทางองคกรควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเรื่อง 

คาตอบแทน สวัสดิการท่ีเหมาะสม และกิจกรรมสรางขวัญกําลังใจ 

การพิจารณาความดีความชอบท่ีเหมาะสม สิ่งตางๆเหลาน้ีทําใหเกิด

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความรูสึกและทัศนคติท่ีดีตอ

องคกร  

9.1.7 ดานความเช่ือถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมของ

องคกร ทางองคกรควรสงเสริมคานิยมองคกร และวัฒนธรรมองคกร

โดยมุงสงเสริมใหพนักงานมีปฏิสัมพันธ และสนับสนุนชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน ควบคูไปกับการสรางเปาหมายท่ีชัดเจน สงผลใหสมาชิก

ภายในองคกรรูสึกวาประสบความสําเร็จในการทํางาน 

9.1.8 ดานความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนขององคกร 

ทางองคกรควรมีการพิจารณาในเรื่องอัตราคาจาง หรือเงินเดือนให

เหมาะสมกับคุณสมบัติ ระดับการศึกษา ความยากงายของงาน 

ปริมาณงาน หรืองานดานท่ีตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะ และควรมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีความ

นาเช่ือถือ เพ่ือทําใหพนักงานมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และทํา

ใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกร ตองานท่ีรับผิดชอบอยู รูสึกถึง

ความตองการท่ีจะรักษาผลประโยชนตอองคกร 

 

9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรมี กา รขยายขอบเขตการศึ กษา วิจั ย  โ ดยการ เ ก็บ

แบบสอบถามจากพนักงานของในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือทราบ

ถึงผลการศึกษาท่ีมีขอบเขตกวางมากยิ่ ง ข้ึน และครอบคลุม

รายละเอียดของขอมูลมากข้ึน เพ่ือนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบ

กัน และเน่ืองจากการการวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่ งทําใหไดขอมูลไม

ครอบคลุมปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร

ท้ังหมด ในการวิจัยครั้งตอไปควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ อาจจะทํา

วิจัยแบบผสมผสานเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความชัดเจนและเปนขอมูลเชิง

ลึกมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบด้วยปัจจัยแรงจูงใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านต่างๆทั้ง 9 ด้าน 
ตามทฤษฎีของ Pearce , Morrison & Rutledge  ได้แก่  แรงจูงใจทางด้านสิ่งแวดล้อม  แรงจูงใจท่ีจะพบปะผู้คนในท้องถิ่น  แรงจูงใจท่ีจะได้
เรียนรู้วัฒนธรรม แรงจูงใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว แรงจูงใจในการพักผ่อน  แรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ 
แรงจูงใจด้านสุขภาพ  แรงจูงใจด้านการเพิ่มสถานภาพในสังคมและแรงจูงใจในการให้รางวัลแก่ตนเอง  เก็บข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มประชากร
จ านวน 392 คน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวจีนที่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.28)  แรงจูงใจทางด้านแรงจูงใจท่ีจะพบปะผู้คนในท้องถิ่น 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.14)  แรงจูงใจที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.11)  แรงจูงใจท่ีจะแรงจูงใจ

ทีจ่ะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x̄ = 4.14)  แรงจูงใจในการพักผ่อน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 

4.26)  แรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.29)   แรงจูงใจในสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( x̄ = 4.33 )  แรงจูงใจในด้านการเพิ่มสถานภาพในสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄  = 4.19) และแรงจูงใจในด้านการให้รางวัลแก่

ตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x̄ = 4.25 ) 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ , นักท่องเที่ยวชาวจีน, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
This reaearch aims to study and compare the motivation factors of Chinese tourists who travel to visit histotical 

park of Phra Nakhon Si Ayutthaya in Ayutthaya. The research tools consist of questionairs on what factors that cause 
Chinese tourists to come to visit historical park of Phra Nakhon Si Ayutthaya.  They cover 9 aspects according to the 
theory of Pearce, Morrison & Rutledge. They are 

1. The motivation from an environment. 
2. The motivation to meet local people. 
3. The motivation to learn about Thai culture. 
4. The motivation to tighten family relationship. 
5. The vacational motivation. 
6. The motivation from special interests. 
7. The motivation to be healthy. 
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8. The motivation to gain social status. 
9. The motivation to give self-reward. 
The sample size is 392 people. The researcher analyze data by means of finding the average percentage and 

the standard deviation. 
The survey are as following. 

1. The motivation from an environment is x̄  =4.28. 

2. The motivation to meet local people is x̄  =4.14. 

3. The motivation to learn about Thai culture is x̄  =4.11. 

4. The motivation to tighten family relationship is x̄  =4.14. 

5. The vacational motivation is x̄  =4.26. 

6. The motivation from special interests is is x̄  =4.29. 

7. The motivation to be healthy is x̄  =4.33. 

8. The motivation to gain social status is x̄  =4.19. 

9. The motivation to give self-reward is x̄  =4.25. 
Keywords : Motivation , China Tourists, Ayutthaya  Historical  Park 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
      อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง 
มีบทบาทและความส าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากสถิติกรมการท่องเที่ยว พบว่า
การท่องเที่ยวประเทศไทยในปี 2558 นั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล าเนาใน
ภูมิภาคอาเซียน เป็นจ านวนมากกว่า 7 ล้านคน ซึ่งส่วนมากเป็น
นักท่องเที่ยวชาวจีน  และในปี 2559 จากสถิติยังพบว่านักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวจีนโดยสรุปจากสถิติรายเดือนในไตรมาสแรกดังนี้ เดือนมกราคม
ปี 2559 คิดเป็น 27.14%  เดือนกุมภาพันธ์ 2559 คิดเป็น 31.02 % 
เดือนมีนาคม 2559 คิดเป็น 29.05 เดือนเมษายน2559  คิดเป็น 
30.87%  และมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆในปีนี้ และจากระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยวพบว่าในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้า
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1795,787  คน จาก
สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า  การเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 11.52 โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.00 
และชาวต่างชาติมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ  12.43 
  ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยาเพิ่ มมากขึ้น  เนื่ องมาจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีสถานที่ท่องท่องที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์

มากมาย จนกระทั่งวันที่  13 ธันวาคม 25534 องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ  ( ยู เนสโก : 
UNESCO ) ไ ด้ ขึ้ น ท ะ เบี ย น ให้ อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  ส่ งผลให้มี
นักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากหลั่ งไหลเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาว
จีน  ที่ มี แนวโน้ มจะ เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ  นอกจากนี้ จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยายังอยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานครเพียง   76  
กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวกสบายสามารถเดินทางได้ทั้งทาง
รถยนต์     รถโดยสารประจ าทางและรถไฟจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
  ดั งนั้ นผู้ วิ จั ย จึ งต้ องการศึ กษาปั จจั ยแรงจู งใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติ
ศาสต์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวมรวม
วิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการวิจัยมาเผยแพร่และตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ  โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อีกทั้งยังเป็นการรวมรวมข้อมูลเพื่อให้
สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทราบถึงแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาว
จี น ที่ เดิ น ท าง เข้ าม าท่ อ ง เที่ ย ว ใน อุ ท ย าน ป ระวั ติ ศ าส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย      
2.1.เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
2.2.เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการ
ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับปัจจัยส่วน
บุคคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
    

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 งานวิจัยครั้งนี้ ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกเป็นดังนี้ 
 ประชากรวิจัยในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยเลือกใช้สูตรค านวณจากจ านวนประชากรที่
ไม่สามารถนับจ านวนได้  โดยใช้สูตรของยามาเน่  (Yamane) ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 392 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-list) 
ตอนที่ 2 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้แก่   แรงจูงใจทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  แรงจูงใจที่จะพบปะผู้คนในท้องถิ่น  แรงจูงใจที่จะได้
เรียนรู้วัฒนธรรม  แรงจูงใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว  
แรงจูงใจในการพักผ่อน  แรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ  
แรงจูงใจด้านสุขภาพ  แรงจูงใจด้านการเพิ่มสถานภาพในสังคม 
แรงจูงใจในการให้รางวัลแก่ตนเอง  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale)  และปลายเปิด   ตามวิธิีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งก า
หนดะดับปัญหาเป็น 5 ระดับ ดังนี ้  
5 หมายถึง    ระดับแรงจูงใจ   มากที่สุด   
4  หมายถึง    ระดับแรงจูงใจ  มาก  
3  หมายถึง    ระดับแรงจูงใจ   ปานกลาง 
2  หมายถึง    ระดับแรงจูงใจ   น้อย 
1 หมายถึง    ระดับแรงจูงใจ   น้อยที่สุด    
การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบ
ความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี ้

การต รวจสอบ ความ เที่ ย งเชิ ง เนื้ อห าเครื่ อ งมื อ  โดยน า
แบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตาม
วัตถุประสงค์ และความเหมาะสมด้านภาษา จากนั้นน าไปให้
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานวิจั ย จ านวน      
3 ท่าน ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม 

การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่มี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงและใกล้คียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย จ านวน 30 ชุด หลังจากนั้นน าค่าท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ครอนบาค ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.965  

  

4. ผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สามารถสรุปผลการวิจัยปรากฏผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และได้ข้อค้นพบสมมติฐาน ดังนี ้
  4.1 ปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

4.1.1 แรงจูงใจทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะมี
โบราณสถานท่ีสวยงามและสมบูรณ์มีค่าเฉลี่ย 4.40  อยู่ในระดับมาก 
และพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะมี
สภาพแวดล้อมที่สวยงามและสะอาด  มีค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับ
มาก     

4.1.2 ด้ านแรงจูงใจที่ จะพบปะผู้คนในท้องถิ่น  โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณ าเป็นรายด้ านพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะมีพ่อค้าแม่ค้า
และเจ้าหน้าที่ที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ใน
ระดับมาก 

4.1.3 ด้านแรงจูงใจที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเรียงจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก 
และพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
เรียนรู้โบราณสถานโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ  มี
ค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับมาก  

4.1.4 ด้านแรงจูงใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับคนในครอบครัว คนรัก / เพื่อนมากยิ่งข้ึน  มีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่
ในระดับมาก 

4.1.5 ด้านแรงจูงใจในการพักผ่อน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน/การ
ท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 

4.1.6 ด้านแรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบมี
ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  นักท่องเที่ยวชาวจีนเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากสนใจประวัติศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก และพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากสนใจ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก    

4.1.7 ด้านแรงจูงใจด้านสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากได้สูดอากาศบริสุทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 4.33 
อยู่ในระดับมาก 

4.1.8 ด้านแรงจูงใจด้านการเพิ่มสถานภาพในสังคม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ย
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ได้รู้จักผู้คนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ ย 4.16 
นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไม่ให้รู้สึกน้อยหน้า
ผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย 4.16 

4.1.9 ด้ านแรงจูงใจในการให้ รางวัลแก่ตนเอง  โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก   เมื่ อพิ จารณาเป็นรายด้านพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้รางวัลกับตนเอง 
มีค่าเฉลี่ย 4.25  

4.2 การเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาว
จีนต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับ
ปัจจัยส่วนบุคคล 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย
กับ เพศหญิ งมีแรงจู งใจในการท่องเที่ ยวที่ ต่ างกัน  คือผู้ ตอบ
แบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่มีแรงจูงใจที่จะพบปะผู้คนในท้องถิ่น
มากกว่า เนื่องจากเพศชายเป็นเพศที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พบปะกับ
คนแปลกหน้ามากกว่าเพศหญิง  

4.2.2 ผลการวิเคราะห์พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุ
ระห ว่ าง  21 - 35 ปี  เนื่ อ งจาก ช่ วงอ ายุ ดั งกล่ าว เป็ น ช่ วงที่
นักท่องเที่ยวมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และท างานมีรายได้เป็นของ
ตนเอง จึงออกเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และให้รางวัลแก่ตนเอง   

4.2.3 ผลการวิ เคราะห์พบว่านักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่
แต่งงานแล้วโดยส่วนมากมีจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

4.2.4 ผลการวิเคราะห์พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับอนุปริญญานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการเพิ่ม
สถานภาพในสังคม  

4.2.5  ผลการวิเคราะห์พบว่านักท่องเที่ ยวส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพอิสระ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างอิสระในเรื่องของ
เวลา ส่วนใหญ่ต้องการเดินทางมาพักผ่อนและตอบสนองความสนใจ
พิเศษในด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

4.2.6 ผลการวิเคราะห์พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รายได้
ประมาณ 3,000-5,000 หยวน ซึ่งถือเป็นรายได้ของชนช้ันกลางใน
สังคมจีน และเป้าหมายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็คือประเทศไทย 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ช่ืนชอบในโบราณสถานที่สวยงามและสมบูรณ์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต้องการที่จะผอ่นคลาย
ความเครียดจากการท างาน  

 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการส ารวจข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 มีอายุระหว่าง 21 - 
35 ปี จ านวน 176 คน คิดเป็น ร้อยละ 44.9เนื่องจากช่วงอายุ
ดังกล่าวเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และ
ท างานมีรายได้เป็นของตนเอง จึงออกเดินทางเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากการท างาน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการที่
จะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว และให้รางวัลแก่ตนเอง   
สถานภาพส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวน 216 คน คิดเป็น ร้อยละ 
55.1โดยส่วนมากมีจุดมุ่ งหมายในการท่องเที่ ยวเพื่ อกระชับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ระดับการศึกษาอนุปริญญามีจ านวน 212 
คน คิดเป็น ร้อยละ 54.1นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการเพิ่ม
สถานภาพในสังคม  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระมีจ านวน 142  
คน คิดเป็น ร้อยละ 36.2นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างอิสระในเรื่อง
ของเวลา ส่วนใหญ่ต้องการเดินทางมาพักผ่อนและตอบสนองความ
สนใจพิเศษในด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ รายได้ประมาณ 
3,000-5,000 หยวน มีจ านวน 147 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.5 ซึ่งถือ
เป็นรายได้ ของชน ช้ันกลางในสั งคมจีน  และเป้ าหมายของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็คือประเทศไทย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ช่ืนชอบ
ในโบราณสถานที่สวยงามและสมบูรณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ต้องการที่จะผ่อนคลายความเครียดจากการ
ท างาน  นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนื่องจาก
แรงจูงใจ ดังต่อไปนี้  

แรงจูงใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวจีนที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.28)
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพลอยศรี โปราณานนท์ (อ้างอิงในวิคิเนีย 
มายอร์ หน้า 8) [1] กล่าวว่าการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการ
ท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสัมผัสกับหรือได้อยู่ใกล้ชิด
กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ     

แรงจูงใจทางด้านแรงจูงใจที่จะพบปะผู้คนในท้องถิ่นของ
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x̄ = 4.14) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (มายา อบรม
ชอบ หน้า 28) [2] เนื่องจากอุปนิสัยของคนไทยมีความเป็นมิตร 
น่ารัก มีมารยาทและความเอื้ออาทร จึงนับว่าความสัมพันธ์ระหว่าง  
บุคคลถึงแม้ว่าจะต่างเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ก็เป็นแรงจูงใจ
ส าคัญที่ท าให้เกิดความต้องการ การเดินทางเพื่อไปท าความรู้จัก  

แรงจูงใจท่ีจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวจีนท่ีเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.11)
ซึ่งองค์การท่องเที่ยวโลก (อ้างถึงในวิคิเนีย มายอร์ หน้า9) [1] กล่าว
ว่าการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินใน
สถานท่ีท่องเที่ยวได้ความรู้ มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ (อ้างถึงในวิคิเนีย มายอร์   
15) [1]  ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ประวัติศาสตร์ สามารถเป็นสิ่งที่ดึงดูดที่ท าให้สังคมอื่นเดินทางเข้ามา
ในท้องถิ่นของตนได้  

แรงจูงใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวของ
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x̄ = 4.14) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนต่างให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว  คนรัก / เพื่อน
มากยิ่งขึ้น     

แรงจูงใจในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.26) แสดง
ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อผ่อน
คลายความเครียดจากการเรียน/การท างาน 

แรงจู งใจ ใน การตอบสนองความสน ใจพิ เศษของ
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x̄ = 4.29)  แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดิน
ทางเข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีความสนใจ
พิเศษเกี่ยวกับวัด ความเช่ือของศาสนาพุทธ และโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวนมากเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา           

แรงจูงใจในสุขภาพของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( x̄ = 4.33 )  
แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนื่องจาก
ได้สูดอากาศบริสุทธ์ิ 

แรงจู ง ใจ ใน ด้ านการเพิ่ ม สถาน ภาพ ในสั งคมของ
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x̄  = 4.19) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อให้ได้รู้จักผู้คนมากขึ้นและเพื่อไม่ให้รู้สึก
น้อยหน้าผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hudman (มัดแมน
อ้างอิงใน ชลิตา เฉลิมรักชาติ หน้า 31) [3]  กล่าวว่าความต้องการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 325

hp-pc3
Stamp



เดินทางเพื่อการเข้าสังคม และหาโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อน
ใหม่ๆ ถือเป็นแรงจูงในการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่ผลักดันให้ความ
ต้องการเกิดขึ้นจากสภาวะภายในของตัวบุคคล   

แรงจูงใจในด้านการให้รางวัลแก่ตนเองของนักท่องเที่ยว
จี น ที่ เดิ น ท าง เข้ าม าท่ อ ง เที่ ย ว ใน อุ ท ย าน ป ระวั ติ ศ าส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  ( x̄ = 4.25 )  
ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนทีเดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีแรงจูงใจด้าน

สุขภาพมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33  รองลงมาคือแรงจูงใจด้าน

สิ่งแวดล้อม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.28 และแรงจูงใจในการพักผ่อนคิด

เป็นค่าเฉลี่ย 4.26  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Mcintosh and 

Goeldner (แมคอินทอชและโกลด เนอร์ อ้างถึงในอรสุธี มูลละ หน้า 

17) [4] กล่าวว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งกระตุ้นให้

นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสนองความต้องการของ

ตนเองได้สรุปรูปแบบของสิ่งกระตุ้นในการท่องเที่ยว คือสิ่งกระตุ้น

ทางด้านร่างกาย  อันได้แก่ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ทางสุขภาพ ส่ งผลให้

นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นจ านวนมากเดินทางเข้ามาเที่ยวในอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อีกทั้ง

ยังสอดคล้องกับ วาฮับ  (Wahab อ้างถึงใน ส ารวย เมฆวรวุฒิ หน้า 

14 ) [5]   ได้ให้แนวคิดเกี่ยวสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจให้นักท่องเทียวเดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวว่า สินมรดกที่คนสร้างขึ้น  เพื่อจูงใจให้เกิดการ

ท่องเที่ยวและเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสะดวกสบาย  ได้แก่ 

สินมรดกในการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและศาสนา 

ซึ่ งอุทยานประวัติศาสตร์พ ระนครศรีอยุธยาป็นสถานที่ทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีช่ือเสียงของไทยและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

ชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์ไทย 

และสอดคล้องกับแนวคิดของ Mill (มิล อ้างถึงใน วิคิเนีย มายอร์ 

หน้า18) [1]   ได้กล่าวว่าองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญด้านการ

ท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่ที่น่าสนใจ  รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมหรือสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์   

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากได้สูดอากาศบริสุทธ์ิ อีกทั้งนักท่องเที่ยว
ช าวจี น เดิ น ท าง เข้ าม าท่ อ ง เที่ ย วอุ ท ย าน ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะมีโบราณ
สถานที่สวยงามและสมบูรณ์มีค่าเฉลี่ย 4.40  อยู่ในระดับมาก และ

พบว่านักท่องเที่ ยวชาวจีน เดินทางเข้ ามาท่องเที่ ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะมี
สภาพแวดล้อมที่สวยงามและสะอาด  มีค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับ
มาก พบว่าแรงจูงใจในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวจีนท่ีเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.26) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน/การ
ท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าอากาศ
บริสุทธิ์ โบราณสถานที่สวยงามและสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมที่
สวยงามและสะอาด  ถือเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยว
ชาวจีนตัดสินใจเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 

     6.1.1แนะน าให้ผู้ที่ รับผิดชอบรักษาและปรับปรุง
โบราณสถานให้สวยงามและสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อเป็นการดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อีกทั้งประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและนักท่องเที่ยวรักษาสภาพแวดล้อมให้
สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ             

6.1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดให้มีการบริการเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวอีกท้ังประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าท่ีขายสินค้าอยู่
ในบริเวณนั้นๆก าหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรมและเป็นมิตรกับ
นักท่องเที่ยว   
6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรมีการศึกษาในเรื่องสภาพและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
จีนควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมและสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน 
6.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของการ
เข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนกับนักท่องเที่ยวชาวไทย  
6.2.3 ควรศึกษากระบวนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวจีน  
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การรับฟังพยานหลักฐานทางนิตวิิทยาศาสตร์กรณีรอยฝ่าเท้าที่ไมป่รากฏรอยลายเส้น 
The acceptance of forensic science evidence in case of bare-foot impressions. 
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บทคัดย่อ 

รอยฝุาเท้าทั้งที่ปรากฏรอยลายเส้นและไม่ปรากฏรอยลายเส้นเป็นพยานหลักฐานที่ตรวจพบได้ง่ายในสถานที่เกิดเหตุ สามารถ
น ามาใช้ในการตรวจพิสูจน์เพ่ือยืนยันเอกลักษณ์บุคคลอันเน่ืองมาจากความจริงสองประการ คือ ลายน้ิวมือ ฝุามือ ฝุาเท้าของแต่ละบุ คคลไม่
เหมือนกัน มีลักษณะพิเศษมีความเฉพาะที่แตกต่างกันไป และลายน้ิวมือ ฝุามือ ฝุาเท้าของแต่ละบุคคลน้ันไม่เปลียนแปลงต้ังแต่เกิดจนกระทั่ง
ตาย ด้วยเหตุผลที่ว่า คนร้ายยังไม่ทราบถึงความส าคัญของพยานหลักฐานประเภทน้ี รวมทั้งยังไม่ทราบถึงวิธีในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
ดังกล่าว การใช้พยานหลักฐานประเภทรอยฝุาเท้าที่ไม่ปรากฏรอยลายเส้นจึงถือเป็นมิติใหม่ในงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดแนวทางในการบัญญัติข้อกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีรอยฝุาเท้าที่ไม่
ปรากฏรอยลายเส้นให้เกิดข้ึนในประเทศไทยเหมือนดังเช่นที่นานาอารยประเทศได้ยอมรับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานประเภทน้ีมาแล้วเป็น
เวลานานหลายปี จึงเห็นควรก าหนดให้มีผู้ตรวจพิสูจน์รอยฝุาเท้าที่ไม่ปรากฏรอยลายเส้นและข้อก าหนดคุณสมบัติผู้ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
ดังกล่าวเพ่ือให้เบิกความเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในคดี ด้วยการเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 243 และ 
244/1 อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนเป็นพยานหลักฐานส าคัญที่จะใช้สนับสนุนหรือ
หักล้างการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆ ในการสร้างความบริสุทธ์ิยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ทุกฝุายตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 
ค าส าคัญ : รอยฝุาเท้าที่ไม่ปรากฏรอยลายเส้น, การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล, พยานผู้เชี่ยวชาญ 

 
Abstract 

Both bare-foot impressions that appear with the line and no visible markings are evidences that can be easily 
detected at the crime scene. These can be used to verify that a person's identity is based on two facts as the 
fingerprints and soles of the feet are individual. They are uniqueness. The fingerprints and bare-foot do not change 
between life. For the reason, not only the criminals still do not know the uniqueness of bare feet, but also do not 
know how to verify this evidence. So, these usefulness of bare-feet impressions become to a new dimension in forensic 
science. In order to provide guidelines for legislation and the standards of forensic examination with bare foot in 
Thailand, as same as the civilized country has accepted this bare feet testimony for several times. There for should be 
noted the bare-foot inspector and the requirements with the specification for the expert witness to testify in case. By 
the way, supplementing the provisions of the Criminal Procedure Code, Articles 226, 243 and 244/1 will lead to 
extricate in effective investigation. As well as the most important evidence that support or disprove the facts. In order 
to find fairness of justice for litigant in accordance with the justice procedure. 
Keywords: Bare-foot impressions, Identity verification, Expert witnesses 
 
          เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบจึงเห็นควรท าการศึกษาเป็นล าดับ ดังน้ี คือ 1) หลักการจัดเก็บรวบรวมวัตถุพยาน
ของรอยเท้าไม่ปรากฏรอยลายเส้น 2) การรับฟังและชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 3) สภาพปัญหาอันเกิดจากการรับฟัง
พยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ กรณีรอยฝุาเท้าไม่ปรากฏรอยลายเส้น 4) ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการรับฟัง
พยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ กรณีรอยฝุาเท้าไม่ปรากฏรอยลายเส้น 
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1. หลักการจัดเก็บรวบรวมวัตถุพยานของรอยฝ่า
เท้าไม่ปรากฏรอยลายเส้น 
    เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและรักษา
วัตถุพยานของรอยฝ่าเท้าไม่ปรากฏรอยลายเส้น จึงแยก
อธิบายออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การตรวจหารอยเท้าที่ตรวจ
พบในสถานที่เกิดเหตุและ การตรวจพิสูจน์เพ่ือท าการ
เปรียบเทียบรอยฝุาเท้า โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.1 การตรวจหารอยเทา้ที่ตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุ 
 โดยทั่วไป พยานหลักฐานประเภทรอยเท้ามักพบได้ใน
สถานที่เกิดเหตุเกือบทุกชนิด รอยฝุาเท้ามักถูกตรวจพบอยู่
บนพ้ืนภายในอาคารหรือเกือบจะทันทีที่ก้าวเท้าออกไปด้าน
นอกอาคาร(Bodziak, 2000 : 381) นอกจากน้ี รอยฝุาเท้าก็
อาจจะปรากฏอยู่บนประตู ก าแพง เฟอร์นิเจอร์และบนตัว
เหย่ือหรือแม้แต่บนพ้ืนผิวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทราย ฝุุน 
ข้ีเถ้าหรือในโคลน รอยฝุาเท้าอาจเกิดข้ึนบนผิวหน้าที่ปก
คลุมไปด้วยฝนหรือน้ าค้าง วัสดุบนพ้ืนผิวเหล่าน้ันอาจติดไป
บนรองเท้าหรือถูกทิ้งไว้บนรอยเท้าภายในอาคารซึ่งจะเป็น
ข้อสังเกตท าให้ผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุทราบได้ว่าควรจะมี
รอยเท้าอยู่บริเวณใด รอยฝุาเท้าที่พบภายในอาคารหรือใน
ห้องต่างๆ ของบริเวณบ้านอาจเป็นรอยเท้าที่เกิดข้ึนบนกอง
โลหิต  คราบฝุุนละออง คราบน้ ามันหรือคราบแปูง รอยฝุา
เท้าอาจปรากฏอยู่อย่างคงทนบนพ้ืนที่ขัดมันเงาหรือถ้าหาก
คดีน้ันเกิดข้ึนในอู่ซ่อมรถยนต์ก็อาจมีรอยฝุาเท้าอยู่บนพ้ืนที่มี
คราบน้ ามันติดอยู่ บางครั้ง อาจเป็นการยากส าหรับการ
ค้นหารอยเท้าบนพ้ืนบางประเภท รูปแบบชนิดของพ้ืน ซึ่ง
เป็นผลให้มองไม่เห็นรอยเท้าได้ กรณีเช่น หากเป็นพ้ืนหินก็
อาจเห็นรอยเท้าได้ง่าย แต่ถ้าเป็นพ้ืนไม้ก็ไม่สามารถมองเห็น
รอยเท้าได้โดยง่าย ดังน้ันชนิด สีและรูปแบบของพ้ืนจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญในการตรวจหารอยเท้าด้วยเช่นกัน รอยฝุาเท้า
น้ันมักจะมองเห็นได้ง่ายบนพ้ืนที่มีสีอ่อนมากกว่าพ้ืนที่มีสี
เข้มด้วยเหตุน้ีรอยฝุาเท้าที่เปื้อนเลือดจึงอาจจะแลเห็น
เด่นชัดบนพ้ืนที่มีสีขาว สีเทาหรือบนพ้ืนกระเบื้องสีน้ าตาล
แต่ก็อาจเป็นการยากที่จะแยกรอยเท้าบนพ้ืนที่มีสีน้ าตาล
เข้มหรือพ้ืนที่มีสีแดง ในทางตรงกันข้าม รอยฝุาเท้าในฝุุนก็
มักจะปรากฏอย่างเด่นชัดบนพ้ืนผิวที่มีสีเข้ม  
1.2 การตรวจพิสูจน์เพื่อท าการเปรียบเทียบรอยเท้า 
   ในต่างประเทศ มีหน่วยงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการตรวจเปรียบเทียบรอยฝุาเท้า
หลายประเทศด้วยกัน ตัวอย่างเช่น แผนกรอยเท้าของ
ต ารวจมณฑลโอซาก้าในประเทศญ่ีปุุน (Osaka Prefectural 

Police Headquarter) มีวิธีการปฏิบัติงานส่วนใหญ่คล้าย
ต ารวจในนครหลวงโตเกียว (Metropolitan Police 
Department) คือ เจ้าหน้าที่แผนกรอยเท้าต้องออกตรวจ
สถานที่เกิดเหตุเพ่ือเก็บรอยเท้ามาตรวจพิสูจน์ โดยจะใช้
เทคนิคต่างๆ ตามลักษณะของฝุาเท้าที่สามารถตรวจเก็บได้ 
ดังน้ี 
 1.2.1 เทคนิคการวัดระยะห่าง ระหว่างจุดศูนย์กลางของ

น้ิวเท้าแต่ละน้ิว ใช้วิธีการก าหนดจุดศูนย์กลางของน้ิวเท้าแต่
ละน้ิว แล้วลากเส้นโยงจากจุดศูนย์กลางของน้ิวหัวแม่เท้าไปยัง
จุดศูนย์กลางของน้ิวอื่นๆ แล้ววัดระยะห่างของแต่ละเส้นที่โยง
จะพบว่า บุคคลแต่ละคน จะมีระยะห่างระหว่างน้ิวเท้าไม่
เท่ากัน เมื่อน ารอยเท้ามาตรวจเปรียบเทียบกับรอยฝุาเท้าของ
ผู้ต้องสงสัยก็จะทราบได้ว่าเป็นเจ้าของรอยฝุาเท้าน้ันหรือไม่ 
(Kennedy : 2003) 
 1.2.2 เทคนิคการวัดขนาดความกว้างยาวของฝุาเท้า ใช้
วิธีการวัดระยะจากจุดปลายสุดของส้นเท้าไปยังจุดศูนย์กลาง
ของน้ิวเท้าแต่ละน้ิวแล้วลากเส้นสัมผัสส้นเท้า ฝุาเท้า น้ิวชี้และ
น้ิวก้อยของเท้า จะพบว่า บุคคลแต่ละคน จะมีขนาดความ
กว้างยาวของฝุาเท้าไม่เท่ากัน และมีระยะทางที่วัดจากจุด
ปลายสุดของส้นเท้าไปยังจุดศูนย์กลางของน้ิวเท้าแต่ละน้ิวไม่
เท่ากัน (กาญจณา สุขาบูรณ์ : 2551)  
 1.2.3 เทคนิคการวัดรูปแบบรอยแผ่กว้างของฝุาเท้า ใช้
วิธีลากเส้นผ่านจุดกึ่งกลางรอยฝุาเท้าที่ด้านล่างส้นเท้า จากน้ัน
ลากเส้นออกจากจุดน้ีออกเป็น 7 เส้น โดยเส้นที่ 1 ลากผ่าน
ขอบฝุาเท้าด้านในให้สัมผัสทั้งส้นเท้าและฝุาเท้าด้านบน 
ลากเส้นที่ 2 3 4 5 และ 6 ไปยังจุดศูนย์กลางของน้ิวเท้าทั้ง 5 
น้ิวเรียงตามล าดับ ลากเส้นที่ 7 ผ่านขอบฝุาเท้าด้านนอกให้
สัมผัสทั้งส้นเท้าและฝุาเท้าด้านบน จะพบว่า บุคคลแต่ละคน 
มีรูปแบบของฝุาเท้าไม่ เหมือนกัน สามารถน ามาใช้ตรวจ
เปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยได้ (รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร
การถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ : 2542)  

             
รูปที่ 1 รูปแบบแสดงเทคนิควิธีการวัดรอยฝุาเท้าตามข้อ 

1.2.1-1.2.3 
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2. การรับฟังและชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ 
    พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถือเป็นพยานหลักฐานที่
ส าคัญชนิดหน่ึง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้
บัญญัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับฟังพยานหลักฐานไว้
หลายมาตราด้วยกัน ศาลจะรับฟังได้หรือไม่เพียงใดต้องอยู่
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ดังน้ี 
    มาตรา 226  พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล
ซึ่งน่า จะพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิ ให้อ้างเป็น
พยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดข้ึนจากการ
จูงใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการ
อื่นและให้สืบตามบท บัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ีหรือ
กฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน                 
    มาตรา 226/1 ในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลว่า 
พยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดข้ึนโดยชอบ แต่
ได้มาเน่ืองจากการกระท าโดยมิชอบ หรือเป็นพยานหลักฐานที่
ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดข้ึนหรือได้มาโดยมิชอบ ห้ามมิให้
ศาลรับฟังพยานหลักฐานน้ัน เว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐาน
น้ันจะเป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรมมากกว่า
ผลเสีย อันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชนใน
การใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึง ให้ศาล
พิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดี โดยต้องค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆดังต่อไปน้ีด้วย 

     (1) คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความส าคัญ และความน่าเชื่อถือ
ของพยานหลักฐานน้ัน 

       (2) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี 
     (3) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระท าโดย
มิชอบ 
     (4) ผู้ที่ กระท าการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ ไ ด้
พยานหลักฐานมาน้ันได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใด 
     มาตรา 229/1 ภายใต้บังคับมาตรา 173/1 ในการไต่
สวนมูลฟูองหรือการพิจารณาโจทก์ต้อง ย่ืนบัญชีระบุ
พยานหลักฐาน โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของวัตถุ 
สถานที่พอสังเขป หรือเอกสารเท่าที่จะระบุได้ รวมทั้ง
รายชื่อ ท่ีอยู่ของบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งโจทก์ประสงค์จะ
น าสืบ หรือขอให้ศาลไปตรวจหรือแต่งต้ังต่อศาลไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันก่อนวันไต่สวนมูลฟูองหรือวันสืบพยาน พร้อมทั้ง

ส าเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกล่าวในจ านวนที่เพียงพอ
เ พ่ื อ ใ ห้ จ า เ ล ย รั บ ไ ป  ส่ ว น จ า เ ล ย ใ ห้ ย่ื น บั ญ ชี ร ะ บุ
พยานหลักฐานพร้อมส าเนาก่อนวันสืบพยานจ าเลย 
     ในการไต่สวนกรณีร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบหรือ
กรณีร้องขอให้ศาลริบทรัพย์ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องย่ืนบัญชี
ระบุพยานหลักฐานต่อศาลไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันไต่สวน
พร้อมทั้งส าเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกล่าวในจ านวนที่
เพียงพอเพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นถ้ามีรับไป  
     เมื่อระยะเวลาที่ก าหนดให้ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน
ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ได้สิ้นสุดลง ถ้า
คู่ ค ว า ม ห รื อบุ ค ค ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ซึ่ ง ไ ด้ ย่ื นบั ญ ชี ร ะ บุ
พยานหลักฐานไว้แล้วมีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าตนไม่
สามารถทราบได้ว่าต้องน าพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบ 
หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มีอยู่ หรือมีเหตุ
สมควรอื่นใด หรือถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝุายใดซึ่ง
มิได้ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานเช่นว่าน้ันแสดงให้เป็นที่
พอใจแก่ศาลได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถย่ืนบัญชีระบุ
พยานหลักฐานตามก าหนดเวลาดังกล่าวได้ คู่ความหรือ
บุคคลเช่นว่าน้ัน อาจร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐาน
ดังกล่าวต่อศาล พร้อมกับบัญชีระบุพยานหลักฐานและ
ส าเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานน้ันไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนเสร็จ
สิ้นการสืบพยานของฝุายน้ันส าหรับกรณีที่คู่ความหรือบุคคล
เช่นว่าน้ันได้ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานไว้แล้ว หรือก่อน
เสร็จสิ้นการพิจารณาส าหรับกรณีที่คู่ความหรือบุคคลเช่นว่า
น้ันไม่ได้ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานและถ้าศาลเห็นว่า
จ าเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานดังกล่าว เพ่ือให้การวินิจฉัย
ชี้ขาดข้อส าคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ให้ศาลมี
อ านาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่าน้ันได้  
   ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานใดซึ่ง
คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้างพยานหลักฐานน้ันมิได้
แสดงความจ านงจะอ้างอิงพยานหลักฐานน้ันตามวรรคหน่ึง 
วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือตามมาตรา 173/1 วรรคสอง
หรือวรรคสาม แต่ถ้าศาลเห็นว่าจ าเป็นที่จะต้องคุ้มครอง
พยาน หรือจะต้องสืบพยานหลักฐานดังกล่าวเพ่ือให้การ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อส าคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม 
หรือเพ่ือให้โอกาสแก่จ าเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ให้ศาล
มีอ านาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่าน้ันได้ 
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    นอกจากพยานหลักฐานจะต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว
พยานหลักฐานใดๆ รวมถึงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลตามกฎหมายโดยคู่ความจะน า
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าสืบได้จะต้องอ้าง
พยานหลักฐาน ย่ืนบัญชีระบุพยานต่อศาล ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173/1 กรณีที่มีการ
นัดตรวจพยานหลักฐานหรือตามมาตรา 229/1 กรณีที่ไม่มี
กา ร นัดตร วจพยานหลั ก ฐ าน  หา กคู่ ค วาม ไม่ อ้ า ง อิ ง
พยานหลักฐานน้ันต่อศาล ห้ามมิให้ศาลอนุญาตสืบและรับฟัง
พยานหลักฐานใดซึ่งคู่ ความหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องที่อ้าง
พย านหลั ก ฐ าน น้ันมิ ไ ด้ แ สด งค วา มจ าน ง จ ะอ้ า ง อิ ง
พยานหลักฐานน้ันตามวรรคหน่ึง วรรคสองหรือสาม หรือตาม
มาตรา 173/1 วรรคสองหรือสาม แต่ถ้าศาลเห็นว่าจ าเป็นต้อง
คุ้มครองพยาน หรือจะต้องสืบพยานหลักฐานดังกล่าวเพ่ือให้
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อส าคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม 
หรือเพ่ือให้โอกาสแก่จ าเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ให้ศาลมี
อ านาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่าน้ันได้ 
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 229/1 วรรคท้าย (วสันต์ พานิชและ
คนอื่นๆ : 2556)  

 จะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่มีความถูกต้อง แม่นย า และน่าเชื่อถือสูงศาลก็อาจไม่รับฟัง
เป็นพยานหลักฐานได้หากมิได้น าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อย่าง ถูกต้องตามกฎหมายซึ่ งจะมีผลท าให้การ พิสูจ น์
ข้อเท็จจริงในคดีไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและไม่
สามารถลงโทษจ า เลยได้ การที่พยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ในคดีอาญาจะเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้จึง
ต้องด า เนินการให้ ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เช่นเดียวกับพยานหลักฐานชนิดอื่นด้วย 

3. สภาพปัญหาอันเกิดจากการรับฟังพยานหลักฐาน
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ กรณีรอยฝ่าเท้าไม่ปรากฏ
รอยลายเส้น 
    จากการศึกษาเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์กรณีรอยเท้าแฝงในประเทศไทยแล้ว ผู้เขียน
พบปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
3.1 ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในการ
รวบรวมพยานหลักฐานประเภทรอยเท้าแฝง                                                                                                                                                              

    พนักงานสอบสวนมีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจ า รณาความอาญามาตร า  132 ใ นการ ร วบร วม

พยานหลักฐานต่าง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุ แต่กฎหมายก็มิได้
บังคับให้พนักงานสอบสวนต้องท าการตรวจและรวบรวม
พยานหลักฐานทุกประเภทที่ปรากฏอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ 
กล่าวคือ พนักงานสอบสวนมีอ านาจตรวจสถานที่เกิดเหตุได้
เองโดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสถานที่เกิดเหตุด้วย 
เว้นแต่แต่คดีส าคัญซึ่งพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีร่องรอย
หรือหลักฐานซึ่ ง ต้อง ใช้ เครื่ องมือทาง วิทยาการและ
จ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีกองพิสูจน์หลักฐาน
กลางหรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานหรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัดใน
พ้ืนที่แล้วแต่กรณี พนักงานสอบสวนจึงจะด าเนินการ
ประสานให้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
และเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในสถานที่เกิด
เหตุ ดังน้ัน ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจเก็บ
พยานหลักฐานต่าง ๆ จะมีผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์
ร่วมด้วยหรือไม่ หรือจะท าการรวบรวมพยานหลักฐาน
ใดบ้างที่ เกี่ยวข้องกับคดี ถือเป็นดุลพินิจของพนักงาน
สอบสวน แม้กฎหมายจะบัญญัติให้พนักงานสอบสวนต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่หากพนักงาน
สอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว ก็เป็นดุลพินิจ
ของพนักงานสอบสวนว่าจะรวบรวมหรือไม่รวบรวม
พยานหลักฐานอะไรเข้าไว้ในส านวนการสอบสวนก็ได้ ซึ่ง
จากการศึกษายังพบว่า พนักงานสอบสวนไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับพยานหลักฐานประเภทรอยฝุาเท้าที่ไม่
ปรากฏรอยลายเส้น เน่ืองจากพนักงานสอบสวนยังไม่มี
ความรู้ในเรื่องรอยเท้าดังกล่าวอย่างเพียงพอ จึงอาจท าให้
การรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่เพียงพอต่อการ
น าตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ท าให้ไม่
สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ เป็นผลให้การ
อ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนไม่เกิดประสิทธิภาพ 
และประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมได้ 
3.2 ปัญหาเก่ียวกับการก าหนดบุคคลผู้มีอ านาจสั่งการให้
มีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานในกรณีฝ่าเท้าที่ ไม่
ปรากฎรอยลายเส้น 
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 
ได้บัญญัติให้อ านาจพนักงานสอบสวนในการรวบรวม
พยานหลักฐานต่างๆ เข้าไว้ในส านวนคดีอย่างเต็มที่ รวมถึง
การแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ดังน้ัน พนักงานสอบสวน
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จึงเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งให้ท าการตรวจพิสูจน์โดยวิธีการ
ทางนิติวิทยาศาสตร์  แต่ถ้าหากเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ตรวจหรือต ารวจสายสืบจะไม่มีอ านาจสั่งให้ท าการตรวจ
พิสูจน์ได้ แม้ว่าจะพบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าความผิด
และพบพยานหลักฐานหรือร่องรอยที่ปรากฏบนล าตัว 
ร่างกายของบุคคลหรือรอยเท้าแฝงในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งถ้า
หากจะท าการตรวจพิสูจน์หรือเก็บพยานหลักฐานเพ่ือน าไป
พิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้น้ันจะต้องน าตัวบุคคล
หรือแจ้งให้พนักงานสอบผู้รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่เกิดเหตุ
ทราบ เพ่ือด าเนินการตามมาตรา 131/1 ต่อไป ซึ่งอาจท าให้
พยานหลักฐานสูญหายหรืออาจท าให้เสียโอกาสในการ
พิสูจน์ความจริงไป  
3.3 ปัญหาเก่ียวกับความน่าเชื่อถือในการตรวจพิสูจน์
รอยเท้าแฝงในชั้นศาล                

 ในการด าเนินคดี หากมีการตรวจพิสูจน์รอยเท้าแฝงเพ่ือ
ยืนยันว่าเป็นรอยเท้าของจ าเลย  กรณีเช่นน้ีโจทก์อ้างพยาน
ผู้เชี่ยวชาญมายืนยันว่ารอยเท้าแฝงตรงกับรอยเท้าของ
จ าเลย จ าเลยเองก็สามารถที่จะน าพยานผู้เชี่ยวชาญมา
หักล้างข้ออ้างดังกล่าวของโจทก์ได้ จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหา
ในการชั่งน้ าหนักพยานผู้เชียวชาญว่า ถ้าผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามา
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรอยเท้าแฝงให้ความเห็นที่แตกต่างกัน 
ทั้ง ๆ ที่ประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นน้ันเป็นประเด็น
เดียวกัน ศาลจะชั่งน้ าหนักอย่างไร จึงไม่มีหลักประกันที่
แน่นอนว่าศาลได้รับฟังความเห็นที่มีความถูกต้องมา
ประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดคดี และเมื่อศาลได้ท าการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี โดยน าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเชื่อว่าเป็น
ความเห็นที่ ถูก ต้องและมี เหตุผลที่ น่า เชื่ อถือได้ น้ันมา
ประกอบการวินิจฉัยคดีให้คู่ความฝุายใดฝุายหน่ึงชนะคดี
แล้ว คู่ความอีกฝุายหน่ึงย่อมอุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าว
โดยน าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่คู่ความฝุายที่แพ้คดีน้ันได้
อ้างเป็นพยานหลักฐานของตนซึ่งเป็นความเห็นที่แตกต่าง
จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ศาลรับฟังว่าเป็นความเห็นที่
ถูกต้องมาเป็นเหตุอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลน้ันได้ จนเป็น
เหตุให้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาดุลพินิจในการชั่ง น้ าหนัก
พยานหลักฐานของศาลเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวย่อมมีผลท าให้กระบวน
พิจารณาคดีของศาลช้าลงได้ 

3.4 ปัญหาเก่ียวกับผู้เชี่ยวชาญในการเป็นพยานตรวจ
พิสูจน์รอยฝ่าเท้าที่ไม่ปรากฏรอยลายเส้น 

พยานผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยศาล
ค้นหาความจริงในคดี ความเป็นกลางจึงถือเป็นคุณสมบัติ
ส าคัญของพยานดังกล่าวเป็นอย่างมาก แต่เน่ืองจากพยาน
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพยานประเภทบุคคลที่อาจมีอคติหรือมีความ
ล าเอียงขาดความเป็นกลางได้ ซึ่งอาจเกิดจากความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับหน้าที่ รวมถึงการแสวงหา
ประโยชน์จากการท าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญ กรณีประโยชน์
ส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญน้ัน อาจเป็นผลประโยชน์ได้เสียในผล
แห่งคดีโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมถึงผลประโยชน์
ทางการเงิน การมีส่วนเก่ียวข้องหรือความสัมพันธ์กับบุคคล
ใดในคดี ล้วนแล้วแต่ท าให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เที่ยงธรรมเป็นกลาง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักปรากฏในกรณี
ที่คู่ความแต่ละฝุายต่างอ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพยานในการ
ตรวจพิสูจน์รอยเท้าแฝงของฝุายตน เพราะคู่ความมักจะ
เลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นเป็นประโยชน์แก่คดีของตน 
โดยที่ความเห็นดังกล่าวอาจเกิดจากการรับรู้ข้อมูลของฝุายที่
อ้างตนเองมาเพียงด้านเดียว ท าให้เกิดความเอนเอียงเข้าข้าง
ฝุายที่อ้างตนเองมา เกิดอคติท าให้ความเห็นน้ันไม่ถูกต้อง
แท้จริงได้  
3.5 ปัญหาความบกพร่องในการรักษาพยานหลักฐานใน
กรณีรอยฝ่าเท้าที่ไม่ปรากฏรอยลายเส้น 

การจัดเก็บ การขนส่งและการส่งมอบพยานวัตถุต่อ
ผู้ช านาญการในการตรวจพิสูจน์รอยฝุามือ ฝุาเท้าแฝง ใน
ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีระบบตรวจสอบที่ ดีเกี่ยวกับความ
ถูกต้องแท้จริง ทั้งเจ้าพนักงานผู้ตรวจเก็บที่มีความรู้ความ
ช านาญยังมีอัตราไม่เพียงพอกับจ านวนคดีที่เกิดข้ึน ระบบ
การจัดเก็บดูแลรักษายังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรง ซึ่งอาจ
เป็นเหตุให้ถูกโต้แย้งถึงความบกพร่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ครอบครองวัตถุพยาน อันท าให้คุณค่าของพยานหลักฐานที่
ใกล้ชิดถึงตัวบุคคลน้ันลดลงไป 
3.6 ปัญหามาตรฐานขององค์กรด้านนิติวิทยาศาสตร์  
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญล้วนแล้วแต่
ปฏิบัติงานแบบอย่างเดียวกันตามหลักวิชาการที่มีการศึกษา 
การคิดค้น การวิจัยมาแล้ว แต่ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวอาจมีความคิดเห็น การลงความเห็นที่แตกต่างกันได้
ตามประสบการณ์ อายุงาน การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ 
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รวมถึงความรู้ความเ ข่ียวชาญของแต่ละคน จึ งท าให้
มาตรฐานการตรวจพิสูจน์เกิดความแตกต่างกันไปทั้งๆที่เป็น
ข้อเท็จจริงแบบเดียวกัน อาจท าให้มาตรฐานขององค์กรมี
ความเบี่ยงเบนไม่เป็นไปอย่างมาตรฐานเดียวกัน 
4. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิด
จากการ รับฟั งพยานหลักฐ านทาง ด้านนิ ติ
วิทยาศาสตร์ กรณีรอยฝ่าเท้าท่ีไม่ปรากฏรอย
ลายเส้น 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรมและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางอันเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนดังต่อไปน้ี 
4.1 ควรให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจัดอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานสอบสวน และควรเน้นการสร้างจิตส านึก 
อุดมการณ์ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน
บรรจุเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่พนักงานสอบสวนทุกปี  
4.2 ควรแก้ไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 132/1 ว่า “ในการตรวจสถานที่เกิด
เหตุน้ัน ห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการค้นหา
พยานหลักฐานเกินความจ าเป็นและให้ด าเนินการเพียง
ระยะเวลาตามสมควร เว้นแต่พนักงานสอบสวนที่มีต าแหน่ง
ต้ังแต่ระดับยศร้อยต ารวจตรีข้ึนไปได้ย่ืนค าร้องขอต่อศาล
โดยแสดงเหตุแห่งความจ าเป็นที่จะต้องควบคุมหรือรักษา
สถานที่เกิดเหตุไว้โดยใช้เวลานานเกินกว่าปกติ ศาลจะมี

ค าสั่งหรือออกหมายอนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 วัน1 แต่อาจขอ
ขยายได้หากมีความจ าเป็นตามข้างต้น และในการน้ีให้รัฐ
จัดหาสถานที่เพ่ือให้บุคคลที่เป็นผู้ครอบครองสถานที่เกิด
เหตุน้ันได้อยู่อาศัยในระหว่างการน้ันด้วย” 
4.3 ควรมีการก าหนดมาตรการในการปกป้องสถานที่เกิด
เหตุ โดยการก าหนดขอบเขตสถานที่เกิดเหตุที่แน่นอน และ
ท าการจ ากัดบริเวณให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อยู่เป็นสัดส่วน ด้วยการใช้เส้นส าหรับกั้นซึ่งเรียกว่า Police 

                                                             
1
กฎหมาย Police Power and Responsibilities Act 

2000 ที่ใช้บังคับในรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ก าหนดการ
ตรวจและรักษาสถานทีเ่กิดเหตุในมาตรา 87 (f) เก่ียวกับการออก
หมายควบคุมและรักษาสถานที่เกิดเหตุ ซ่ึงผู้พิพากษาทีพ่ิจารณาคดี
จะต้องค านึงถงึระยะเวลาที่มีเหตุอันสมควรในการที่จะรักษาสถานที่
เกิดเหตุน้ันไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน   

Line โดยภายในเส้นส าหรับกั้นดังกล่าวให้เข้าได้เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ต ารวจกองพิสูจน์หลักฐานหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ
กองวิทยาการที่มีหน้าที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและ
ตรวจเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน และมี
การแบ่งแถบกั้นออกไปอีกเขตหน่ึงห่างจากจุดที่เกิดเหตุไว้
ส าหรับผู้บังคับบัญชา บุคคลส าคัญหรือนักข่าว และ
ประชาชนทั่วไปควรจะอยู่รอบนอกเขตสอง บุคคลที่เข้ามา
ในเขตใดเขตหน่ึงควรให้มีการลงชื่อที่อยู่ไว้ในบันทึกของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจกองพิสูจน์หลักฐานหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดให้ชัดเจน  
4.4 ควรมีการจัดต้ังองค์กรตรวจสอบและควบคุม
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือท าการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบอย่างเดียวกันที่
ก าหนดไว้ ทั้ง น้ีเ พ่ือจะได้อ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชนได้เป็นอย่างดีที่สุด 
4.5 กรณีที่ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกันใน
สาระส าคัญ ศาลอาจอาจต้ังผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันมา
ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าว เพ่ือจะได้น ามาใช้ประกอบ
ในการพิจารณา นอกจากน้ัน ศาลอาจเรียกคู่ความมา
สอบถามเพ่ือยอมรับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียว
โดยให้โอกาสคู่ความทุกฝุายมีสิทธิในการซักถามผู้เชี่ยวชาญ  
4.6 ในกรณีการเก็บรักษาพยานหลักฐานในกรณีรอยเท้า
แฝง เห็นควรแก้ไขเพิ่มเ ติมในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 244/1 เพ่ิมเป็น วรรคหก ว่า 
“กรณีที่ศาลเห็นเอง หรือคู่ความเสนอข้อเท็จจริงต่อศาล
อย่างชัดแจ้ง ในกรณีการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือ
เอกสาร ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานและขาดลูกโซ่แห่งการ
ครอบครองวัตถุพยาน ให้น ามาตรา 226/1 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม”  การบัญญัติกฎหมายเช่นน้ี ย่อมส่งผลท าให้
เจ้าหน้าท่ีต ารวจกองพิสูจน์หลักฐานได้พึงระวังในการตรวจ
เก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากข้ึน และเพ่ือให้มี
การพัฒนาเกี่ยวกับการตรวจสอบวิธีการตรวจเก็บวัตถุพยาน
ให้เป็นไปมาตรฐานสากลต่อไป 
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เงื่อนไขที่ท ำให้นักท่องเที่ยวชำวจีนซื้อสินค้ำอัญมณีและเครื่องประดบัของไทย : กรณีศึกษำ
อุทยำนประวัติศำสตรพ์ระนครศรีอยุธยำ 

Condition Cause Chinese Tourists to Purchase Gems and Jewellery Product in 
Thailand : A Case Study of Phranakhon Si Ayutthaya Historical Park 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเง่ือนไขที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  : กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประเภทสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมซื้อกลับไป และ (2) 
เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารช้ันต้นและเอกสารชั้นรอง การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ซื้อ
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย จ านวน 12 คน และใช้การสังเกตการณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซื้อสินค้าพระเครื่องและเครื่องรางของขลังมากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ พลอยสี เครื่องประดับเงิน 
เครื่องประดับทองค า และงานฝีมือ ส่วนเง่ือนไขที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ได้แก่ การเก็บไว้เก็ง
ก าไร คุณภาพเหมาะสมกับราคา ราคาถูกกว่าท่ีอื่น ความสามารถของผู้ขาย และ นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลไทย 
ค ำส ำคัญ : เงื่อนไข นักท่องเที่ยวชาวจีน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 

Abstract 
The study “ Condition cause Chinese tourists to purchase gems and jewellery products in Thailand : a case 

study of Phranakhon Si Ayutthaya historical park”  aims to (1) study categorization of gems and jewellery products in 
Thailand which famous purchasing from Chinese tourists (2) study condition cause Chinese tourists to purchase gems 
and jewellery products in Thailand. Researcher use qualitative research by collected data from primary source and 
secondary source. Interview 12 of Chinese tourists who purchase gems and jewellery products in Thailand and travelled 
in Phranakhon Si Ayutthaya historical park and use observation method. The result reveal that Chinese tourists who 
travelled in Phranakhon Si Ayutthaya historical park maximum purchase small Buddha image, amulet and good luck 
charm, following with colour gemstone, silver jewellery, gold jewellery and handicraft jewellery. The condition cause 
Chinese tourists to purchase gems and jewellery product in Thailand are speculate the profit, following with suitable of 
quality and price, lower price, abilities of the seller and the reduce corruption policy from the Thai government. 
Keywords : Condition, Chinese tourists, gems and jewellery products 
 

1. บทน ำ 
 การท่องเที่ ยวในประเทศไทยได้ รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอย่างมหาศาล ในปี2560 นักท่องเที่ยว
ชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งจ านวน 
9,846,818 คน ท าให้ประเทศไทยมีรายรับจากนักท่องเที่ยวจีน 
520,722.39 ล้านบาท [1] ธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างมาก 
สินค้าหลายประเภททั้งของกิน ของใช้ และของฝากหลายประเภท
ต่างก็ ได้ รับประโยชน์จากการซื้อกลับ ไปอย่างมหาศาลจาก
นักท่องเที่ยวจีน แต่ยังมีสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งเป็น
สินค้าส่งออกที่มีช่ือเสียงของไทย สินค้ากลุ่มนี้ยังไม่เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทอื่น 
ประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ที่ สุดแห่งหนึ่ งของโลกด้วยจ านวน

ประชากรราว 1,400 ล้านคน ประกอบกับการพุ่งทะยานทางด้าน
เศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก มีกลุ่มเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมาเป็นจ านวนมาก
และมีก าลังซื้อ ถ้าสามารถท าให้นักท่องเที่ยวจีนสนใจซื้อสินค้า
กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับของไทย สินค้ากลุ่มนี้จะมีโอกาสใน
การขยายตลาดเข้าสู่ผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
เง่ือน ไขที่ ท า ให้ นั กท่ อ งเที่ ย วชาวจี นซื้ อสิ น ค้ าอัญ มณี แล ะ
เครื่องประดับของไทย  : กรณี ศึ กษาอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาประเภทสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่
นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมซื้อกลับไป 
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2.2 เพื่อศึกษาเง่ือนไขที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับของไทย  
3. วิธีกำรศึกษำวิจัย 

ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยดังกล่าวมีวิธี
วิทยาที่ส าคัญคือ  
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันต้นและเอกสารช้ันรอง  
3.2  ก ารสั ม ภ าษณ์ เจ าะลึ ก  ( In-depth  Interview)  วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้ าง  (Semi - Structured or Guided Interview)  โดย
อาศัยแนวการสัมภาษณ์ ( Interview Guide) เป็นเครื่องมือการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักท่องเที่ยวจีน
ที่มาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ซื้อ
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย จ านวน 12 คน  
3.3 การสังเกตการณ์ เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลเสริมวิธีการอื่นๆ 
โดยใช้กระบวนการสังเกต คือ สังเกตการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว
จีนท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การตีความเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping) 
และการวิเคราะห์ส่วนประกอบและองค์ประกอบของข้อมูล โดย
เปรียบเทียบข้อมูลที่มีคุณลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกัน 
4. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 ทฤษฎีกำรบริโภคของเคนส์ 

  รัตนา สายคณิต [2] อธิบายถึงทฤษฎีการบริโภคของเคนส์ 

หรือ John Maynard Keynes นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ สร้าง

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริโภค โดยอธิบายว่า การบริโภคขึ้นอยู่กับรายได้

ที่อยู่ในมือบุคคล คือ เมื่อบุคคลมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะบริโภคมากขึ้น 

แต่ถ้ามีรายได้ลดลงก็จะบริโภคลดลงด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ

ที่เป็นตัวก าหนดค่าใช้จ่ายในการบริโภค ได้แก่  

(1) การให้เครดิตผ่อนสินค้าที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ าก็จะท า

ให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้น 

(2) การกระจายรายได้ไปยังผู้บริโภค เช่นถ้าท้องถิ่นมี

การจ้างงานจะท าให้ประชาชนท้องถิ่นมีรายได้สูงและมีก าลังซื้อตาม

ไปด้วย 

(3) การมีสินทรัพย์ของผู้บริโภค ทั้ งสินทรัพย์ทาง

การเงินและที่มิใช่ทางการเงิน ถ้าผู้บริโภคมีมาก จะท าให้มีการ

บริโภคเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 

(4) การคาดคะเนของผู้บริโภค ถ้าผู้บริโภคคาดคะเนว่า

ระดับราคาสินค้าจะสูงขึ้นก็จะพยายามหาเงินมาเพื่อซื้อสินค้ามาเก็บ

ไว้ก่อนที่ราคาสินค้าจะสูงขึ้น 

(5) ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่ระดับการศึกษาสูงย่อม

ใช้จ่ายในการบริโภคสูงกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า 

4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซ้ือ (AIDA)                                                                             
 

Elias St. Elmo Lewis (1898) [3] ได้ อธิบ ายทฤษฎี ที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ (AIDA)  ไว้ดังน้ี 

(1) ความตั้งใจ(Attention) เริ่มต้นที่ผู้บริโภคจะต้องรู้จัก
สินค้าและบริการนั้นก่อน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคนั้นมีความตั้งใจใน
การรับสาร 

(2) ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จักสินค้าแล้วก็ยัง
ไม่เพียงพอ ผู้บริโภคจะต้องถูกเร่งเร้าความสนใจจนสามารถแยกแยะ
สินค้านั้นออกจากสินค้าอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดได้ 

(3) ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุ้นจะ
กลายเป็นความอยาก ความปรารถนาที่จะได้ครอบครองสินค้านั้น 
ตามปกติแล้ว ความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่
สินค้านั้นเสนอให้หรือเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยู่ที่
สินค้านั้นหยิบยื่นให้ 

(4) การกระท า(Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว 
กระบวนการซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย 
คือ การซื้อสินค้า 
 
5. ผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซื้อสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย ดังนี้ 
ตำรำงที่ 1 ประเภทสินค้ำอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยที่
นักท่องเท่ียวจีนซื้อกลับไป 

ประเภทสินค้ำ จ ำนวน 
(เปอร์เซ็นต์) 

กำรจัดอันดับ 

พระเครื่องและ
เครื่องรางของขลัง 

พลอยส ี
เครื่องประดับเงิน 

เครื่องประดับทองค า 
งานฝีมือ 

 
66.67 
58.33 
33.33 
25.00 
16.67 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 นักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
ประเภทสินค้าพระเครื่องและเครื่องรางของขลังมากที่สุดเป็นอันดับ
หนึ่ง 66.67% รองลงมาได้แก่ พลอยสี 58.33% อันดับสาม ได้แก่ 
เครื่องประดับเงิน 33.33% อันดับสี่ได้แก่เครื่องประดับทองค า 
25.00% และอันดับสุดท้ายได้แก่ งานฝีมือ 16.67% 
 โดยมีเง่ือนไขที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับของไทย ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 2 เงื่อนไขที่ท ำให้นักท่องเที่ยวชำวจีนซ้ือสินค้ำอัญมณี
และเคร่ืองประดับของไทย 

ประเภทสินค้ำ จ ำนวน 
(เปอร์เซ็นต์) 

กำรจัดอันดับ 

เก็บไว้เก็งก าไร 
คุณภาพเหมาะสมกับราคา 

ราคาถูกกว่าท่ีอื่น 
ความสามารถของผู้ขาย 
นโยบายปราบปรามการ

ทุจริตของไทย 

66.67 
50.00 
41.67 
41.67 
33.33 

1 
2 
3 
3 
5 

 
 เง่ือนไขที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย ได้แก่ การเก็บไว้เก็งก าไรเป็นอันดับหนึ่ง 
66.67% รองลงมาได้แก่ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 50.00% อันดับ
สาม มีเปอร์เซ็นต์เท่ากันสองอันดับ ได้แก่ ราคาถูกกว่าที่อื่น และ
ความสามารถของผู้ขาย 41.67% และอันดับสุดท้ายได้แก่ นโยบาย
ปราบปรามการทุจริตของไทย 33.33% 
6. สรุปผลกำรวิจัย 
 ชาวจีนทราบว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
ที่ส าคัญของโลก และเป็นประเทศเดียวที่นิยมสร้างพระเครื่องและ
เครื่องรางของขลังไว้บูชาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคล สมัยก่อน
นักท่องเที่ยวจีนเช่าพระเครื่องและเครื่องรางของขลังโดยพิจารณา
จากความพึงพอใจในความสวยงาม และราคาที่เหมาะสม แต่ช่วงสิบ
ปีที่ผ่านมานี้  ชาวจีนหาความรู้ เกี่ยวกับตลาดพระเครื่องและ
เครื่องรางของขลังของไทยมากขึ้น เนื่องจากเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง
หลายแสนล้านบาท ชาวจีนจึงเช่าหาพระเครื่องที่มี ช่ือเสียง 
โดยเฉพาะพระเครื่องที่มีพุทธคุณทางด้านการค้าขายและโชคลาภ 
รวมทั้งเช่าหาเครื่องรางของขลังเพื่อเก็บไว้เก็งก าไรต่อไป เป็นการซื้อ
ก่อนที่ราคาจะเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคของเคนส์ 
เครื่องรางของขลังที่ชาวจีนนิยมมีหลายประเภท เช่น กุมารทอง 
นางกวัก พญานาค เบี้ยแก้ สาริกาลิ้นทอง และต่อเงินต่อทอง ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ยังไม่มีในประเทศจีน แต่กลับ “โดนใจ” ชาวจีนมากที่สุด ซึ่ง
การแนะน าของไกด์และผู้ขายรวมทั้งกระแสละครไทยท่ีเข้าไปฉายใน
ประเทศจีน ต่างมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย สมัยก่อนชาวจีนนิยมใช้หยกเพราะถือว่า
เป็นอัญมณีแห่งสวรรค์ แต่คนรุ่นใหม่ชอบอัญมณีที่หลากหลาย 
พลอยที่มีสีสันสวยงามพลอยสีแดง สีน้ าเงิน และสีเขียว การที่ทราบ
ว่าประเทศไทยมีช่ือเสียงด้านการเจียระไนพลอย โดยเฉพาะทับทิม 
ไพลิน เขียวส่อง และบุษราคัม ส่งผลให้ชาวจีนซื้อพลอยสีในไทย
เช่นกัน 
 นโยบายปราบปรามการทุจริตของไทยมีส่วนส าคัญในการ
สร้างความเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยวจีนในการซื้อเครื่องประดับเงินและ
เครื่องประดับทองค า โดยเฉพาะการที่ร้านติดป้ายว่าเป็นสมาชิก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ การเป็นสมาชิกสมาคมผู้ค้า
ทองค า ก็เป็นการรับประกันความน่าเช่ือถืออีกระดับหนึ่ง 
 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยท าให้ทราบรสนิยมของนักท่องเที่ยวชาว
จีนในการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
7.1 นักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีความคลั่งไคล้สินค้า
แบรนด์เนม และมีก าลังซื้อสูงมาก ผู้ประกอบการไทยควรสร้างความ
เข้มแข็งของแบรนด์ไทย เพื่อเพ่ิมโอกาสขยายตลาดไปยังประเทศจีน 
7.2 นักท่องเที่ยวชาวจีนชอบสินค้าที่มีประวัติศาสตร์มาอย่าง
ยาวนาน หรือเป็นสินค้าที่มีเรื่องเล่ามานับร้อยปี ซึ่งพระเครื่องและ
เครื่องรางของขลังของไทยจัดอยู่ ในกลุ่มนี้ด้วย ควรมีการแปล
ค าอธิบายพระเครื่องและเครื่องรางของขลังเป็นภาษาจีนเพื่อเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้อง และสร้างโอกาสทางการตลาดต่อไป 
7.3 นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมสินค้าตามเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นจาก
กลุ่มบุคคลระดับสูงของโลกในขณะนั้น เช่น รูปแบบของเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับเจ้าสาวในพิธีอภิ เษกสมรสของเจ้าชายวิลเลียม        
รัชทายาทอันดับที่สองแห่งราชวงศ์อังกฤษ กับเคท มิดเดิลตัน ซึ่ง
สวมแหวนไพลินล้อมเพชรที่ได้รับสืบทอดมาจากพระอัยกาของ
เจ้าชายวิลเลียม รวมทั้งพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายเฮนรี รัชทายาท
อันดับท่ีหกของราชวงศ์อังกฤษกับเมแกน มาร์เคิลอดีตดาราฮอลลีวูด
ชาวอเมริกัน ซึ่งสวมมงกุฏองค์ที่เป็นสมบัติของสมเด็จพระราชินีนาถ
เอลิซาเบธที่สอง แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งชาวจีนให้ความสนใจ สั่ง
ตั ด เสื้ อผ้ าและสั่ งท า เครื่ อ งประดับตามแบบเป็ นอย่ างมาก 
ผู้ประกอบการไทยสามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าและจัดเตรียม
วัตถุดิบเพื่อสร้างโอกาสในการขายได้  
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พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

[3] Elias St. Elmo Lewis. 1898. In Priyanka Rawal , AIDA 
Marketing Communication Model : Stimulating a 
purchase decision in the minds of the consumers 
through a linear progression. accessed from 
http://irjournals.org/vol/37-44.pdf /(March 21, 2018) 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 339

hp-pc3
Stamp



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 340

hp-pc3
Stamp



 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
ประจ าปี พ.ศ.2561 

“วิจัย นวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

บทความวิจัย 
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 

(Oral Presentation) 

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 341

hp-pc3
Stamp



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 342

hp-pc3
Stamp



 

บะหมี่ไขเ่สริมเมล็ดแมงลัก 
Egg noodles supplement with basil seeds 

 

นายสรรเพชญ บรรลือวงศ์1  นายพงศ์เทพ นาคศิริ2 นางสาวเนนิสา บรรลือวงศ์3 
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บทคัดย่อ  

 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข่ โดยนําไปประเมินคุณค่าทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่

ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจํานวน 60 คน ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5-
Point Hedonic Scale) พบว่าตํารับพ้ืนฐานตํารับที่ 2 ได้รับการยอมรับมากที่สุด จากน้ันศึกษาปริมาณการเสริมของเมล็ดแมงลักที่แช่นํ้าแล้ว 
3 ระดับคือร้อยละ 10 15 และ 20 พบว่าปริมาณการเสริมเมล็ดแมงลักร้อยละ 10 มีการยอมรับมากที่สุด แล้วศึกษาคุณค่าทางด้านโภชนาการ
ด้านองค์ประกอบทางเคมีพบว่า ปริมาณความชื้นร้อยละ 50.14  ไขมันร้อยละ1.03 โปรตีนร้อยละ 8.56 เถ้าร้อยละ 0.67 เส้นใยหยาบร้อยละ 
2.20 และ คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 37.40 และนํามาคํานวณต้นทุนการผลิตบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลักเฉพาะค่าวัตถุดิบเป็นเงิน 1.59 บาทต่อ 1 
ก้อน ก้อนละ 50 กรัม 
 
ค าส าคัญ : บะหมี่ไข่ เมล็ดแมงลัก บะหมี่ไข่ผสมเมล็ดแมงลัก 
 

Abstract 
 
 This research aimed to study the basic recipe of the “Egg Noodles”. Was used to evaluate the sensory property 
appearance, color, flavor, taste, texture and overall liking. 60 - Testers and 5 points hedonic scale. The study found that 
the second basic recipe had the highest scores in overall satisfaction.  The 3 ration of basil seeds soak in water were 10, 
15 and 20.  It was found that The 10 had the highest average scores. And Quality, chemical composition were found 
moisture 50.14%  fat 1.03% protein 8.56%  ash 0.67% crude fiber 2.20%  and carbohydrate 37.40% . Raw material costs 
in the amount of 1.59 baht per pack 1 pack per 50 grams. 
 
Keywords:   Egg noodles, Basil seeds, Egg noodles with basil seeds 
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1. บทน า  
บะหมี่ คือ ผลิตภัณฑ์อาหารแบบเส้นที่นิยมบริโภคมาก 

เน่ืองจากเป็นอาหารหาที่ซื้อได้ง่ายและมีราคาไม่แพง เหมาะสําหรับ

ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ท่ีดําเนินชีวิตแบบเร่งรีบ แต่บะหมี่มีคุณค่าทาง

โภชนาการค่อนข้างตํ่าส่วนประกอบหลักจะเป็น คาร์โบไฮเดรต มี

ส่วนประกอบหลักคือแป้งสาลี นํ้าและเกลือ 

แมงลัก เป็นพืชสมุนไพรที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย 

สามารถนํามาทําเป็นอาหารได้ทั้งใบและเมล็ด ในเมล็ดของแมงลัก 

มีส่วนผสมที่เป็นมิวซิเลจหรือสารเมือก ซึ่งสามารถพองตัวในนํ้าได้

หลายเท่า เมล็ดแมงลักนิยมนํามาใช้ประกอบเป็นขนมหวาน ถือ

เป็นสมุนไพรที่มีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป 

ประโยชน์ช่วยในเรื่องของการขับโคเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกาย

ออกไป ช่วยในเรื่องการขับถ่าย[1] 

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการนําเมล็ดแมงลักมา

เพ่ิมลงในบะหมี่ไข่ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่ให้

มากข้ึน พัฒนาเป็นบะหมี่ ไข่เสริมเมล็ดแมงลักที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการสูงกว่าบะหมี่ไข่ทั่วไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาตํารับพ้ืนฐานของเส้นบะหมี่ไข่ 
2.2 เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของเมล็ดแมงลักที่เหมาะในการ

ทําบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลัก 
2.3 เพ่ือศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริม

เมล็ดแมงลัก  
2.4 เพ่ือศึกษาต้นทุนการผลิตของบะหมี่ไข่เสริมเมล็ด

แมงลัก 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึ กษ า ค รั้ ง น้ี เ ป็ นก ารศึ ก ษ า วิ จั ย เ ชิ ง ทดลอ ง 
(Experimental Research) เพ่ือศึกษาการพัฒนาบะหมี่ไข่เสริม
เมล็ดแมงลัก โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
3.1 ศึกษาต ารับพื้นฐานของเส้นบะหมี่ไข ่

ศึกษาการคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข่ทั้ง 3 ตํารับ จาก
ที่มา ต่างกัน 3 แหล่งแสดงดังรูปที่ 1 จากน้ันนําไปประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือ
สัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 5 
ระดับ ( 5 – Point Hedonic Scale) ให้ผู้ทดสอบจํานวน 60 คน 
และทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและโภชนาการ โดย
ทดลอง 3 ซ้ํา 

 
ชั่งส่วนผสมตามสูตร (กรัม) 

   
   

ตํารับพ้ืนฐานที่ 1[2] 

แป้งสาลี 500     
ไข่ไก่ 100  นํ้า 200  

ตํารับพ้ืนฐานที่ 2[3] 
แป้งสาลี 150     
ไข่ไก่ 50 นํ้า 3 

เกลือ 1 

   ตํารับพ้ืนฐานที่ 3[4] 
   แป้งสาลี 190    
ไข่ไก่ 100 นํ้า 20

เกลือ 3.3  โซเดียมไบ
คาร์บอเนต 0.6 

       
   

ผสมให้เข้ากัน พัก 30 นาที ยกเว้นตํารับพ้ืนฐานที่ 3 พัก 15 นาที 
   

รีดแป้งหนา 2 มิลลิเมตร ตัดตามยาวกว้าง 2 มิลลิเมตร  

 
บะหมี่ไข่ 

 
รูปที่ 1 กรรมวิธีการผสมแป้งบะหมี่ไข่  

 
3.2 ศึกษาอัตราส่วนของเมล็ดแมงลักที่เหมาะในการท าบะหมี่ไข่
เสริมเมล็ดแมงลัก 
 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเมล็ดแมงลัก การยอมรับของ
ผู้บริโภคที่มีต่อบะหมี่ไข่เสริมแมงลัก โดยใช้ตํารับบะหมี่ไข่ที่ได้รับ
การยอมรับจาก ข้อ 3.1 มาศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคระหว่าง 
อัตราส่วนของเมล็ดแมงลัก ร้อยละ 10 15 20 จากน้ันนําไป
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี 
กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้
คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 – Point Hedonic Scale) ให้ผู้
ทดสอบจํานวน 60 คนและทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร
และโภชนาการ โดยทดลอง 3 ซ้ํา  
3.3 ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลัก  

ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลัก 
โดยนําบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลักที่ได้รับการยอมรับในข้อ 3.2 มา
วิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ โดยการทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะห์ปริมาณ
ไขมัน วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน วิเคราะห์ปริมาณเถ้า วิเคราะห์
ปริมาณเส้นใย วิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
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3.4 ศึกษาต้นทุนการผลิตของบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลัก 
 ศึกษาต้นทุนโดยวิธีการคํานวณ เปรียบเทียบระหว่าง
ตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข่และตํารับบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลักที่
ได้รับการยอมรับสูงสุด 
 

4. ผลการทดลอง 
4.1 ผลการคัดเลือกต ารับพื้นฐานของบะหมี่ไข่  

การทดลองครั้งน้ีได้ศึกษาตํารับบะหมี่ไข่ที่เหมาะสมจากตํารับ
พ้ืนฐาน 3 แหล่ง ท่ี มีส่วนผสมแสดงรูปที่ 1 เมื่อทําบะหมี่ไข่ครบ 3 
ตํารับ นําไปทดสอบทางประสาทสัมผัส ดังตารางที่ 1 
ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบคุณภาพประสาทสัมผสัของตํารับ

พ้ืนฐาน 

คุณภาพประสาท
สัมผัส 

บะหมี่ไข่ (ตํารับ) 
1 2  3 

สี 3.51a±0.92 4.06b±0.88 3.75ab±0.9 
กลิ่น 3.77b±0.92 3.60b±0.88 3.13a±0.89 
รสชาติns 3.55±0.91 3.71±0.86 3.31±1.01 
ลักษณะที่ปรากฏ 3.51a±0.84 4.04b±0.92 3.37a±0.96 
เน้ือสัมผัส 3.75b±0.95 3.95b±0.90 3.33a±1.02 
ความชอบ
โดยรวม 

 3.73ab±0.91 3.97b±0.81 3.4a±0.91 

หมายเหตุ    ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างกันอย่างมี         
                 นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

จากตารางที่ 1 ผลการคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานบะหมี่ไข่ 

ลักษณะของแป้งตํารับที่ 2 มีการข้ึนรูปง่ายกว่าตํารับที่ 1 และ 3 

เน่ืองจากตํารับที่ 1 มีปริมาณนํ้ามากทําให้เวลาข้ึนรูปก้อนแป้งจะ

ติดที่รีด ส่วนตํารับที่ 3 มีปริมาณของเหลวน้อยทําให้ก้อนแป้งคลาย

ตัวยาก และตํารับที่ 2 หั่นได้ง่ายที่สุด ลักษณะที่ปรากฏของเส้น

บะหมี่ทีล่วกแล้วตํารับที่ 2 มีความคงตัวใกล้เคียงกับตํารับที่ 3 แต่

ตํารับที่ 2 ไม่มีส่วนผสมของโซเดียมไบคาบอร์เนต ดังน้ันผู้วิจัยจึงนํา

บะหมี่ไข่ตํารับที่ 2 มาศึกษาอัตราส่วนของเมล็ดแมงลักที่เหมาะสม

ในการทําบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลักที่เหมาะสมต่อไป จึงเลือก

ตํารับที่ 2 มาทําการทดลอง 

 
 
 
 
 
 

4.2 ผลการศึกษาบะหมี่ไข่ผสมเมล็ดแมงลักที่แช่น้ า  
 ต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ร้อยละ 10 15 และ 20 จากน้ันศึกษา
การยอมรับของกลุ่มตัวอย่าง โดยทําแบบทดสอบด้านประสาท
สัมผัส 
ตารางที่ 2   แสดงผลการทดสอบคุณภาพประสาทสัมผสัของบะหมี่
ไข่ผสมเมล็ดแมงลัก 
คุณภาพประสาท
สัมผัส 

ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบ(ร้อยละ) 
1 2  3 

สี 4.06 ± 0.86 3.93 ± 0.75 3.73 ± 0.83 
กลิ่น 3.73 ± 1.13 3.66 ± 0.85 3.40 ± 0.96 
รสชาติns 3.95 ± 0.85 3.75 ± 0.80 3.62 ± 0.74 
ลักษณะที่ปรากฏ 4.06 ± 0.78 3.89 ± 0.83 3.86 ± 0.84 
เน้ือสัมผัส 3.97 ± 0.91 3.91 ± 0.76 3.73 ± 0.80 
ความชอบ
โดยรวม 

4.06 ± 0.78 4.04 ± 0.76 3.68 ± 0.70 

   หมายเหตุ  ns หมายถึงคา่เฉลี่ยไม่มีความต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 จากตาราง 2 ผลการคัดเลือกตํารับบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลัก 

ตํารับที่ 1 ได้รับการยอมรับสูงสุดมีส่วนผสมของเมล็ดแมงลักร้อย

ละ 10  มีการข้ึนรูปง่ายกว่า ร้อยละ 15 และ 20  

 

4.3 ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริมเมล็ด

แมงลัก  

โดยการทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะห์ปริมาณไขมัน วิเคราะห์

ปริมาณโปรตีน วิเคราะห์ปริมาณเถ้า วิเคราะห์ปริมาณเส้นใย 

วิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต แสดงดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 คุณค่าทางโภชนกการของบะหมี่ไข่ผสมเมล็ดแมงลัก ใน
ส่วนที่กินได้ 100 กรัม 

องค์ประกอบทางเคม ี ปริมาณ (ร้อยละ) 
ความชื้น 50.14   
ไขมัน 1.03  
โปรตีน 8.56  

เถ้า 0.67  
เส้นใยหยาบ 2.20  

คาร์โบไฮเดรต 37.40 
 

  จากตารางที่ 3 พบว่ามีปริมาณความชื้นร้อยละ 50.14 
ไขมันร้อยละ 1.03 โปรตีนร้อยละ 8.56 เถ้าร้อยละ 0.67 เส้นใย
หยาบร้อยละ 2.20 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 37.40 
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4.4 ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลัก 
      เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตบะหมี่ไข่ตํารับพ้ืนฐานโดย
ศึกษาเฉพาะต้นทุนการผลิต ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลัก 
 
วัตถุดิบ 

อัตราส่วนผสม
บะหมี่ไข่ (กรัม) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา บะหมี่ไข่ 
(บาท) 

ตํารับ
พ้ืนฐาน 

ผสม
เมล็ด

แมงลัก 

1,000 
กรัม 

ตํารับ
พ้ืนฐาน 

ผสม
เมล็ด

แมงลัก 
แป้งสาล ี 150 150 26 3.9 3.9 
ไข่ 50 50 67 3.35 3.35 
นํ้า 30 30 1 0.03 0.03 
เกลือ 1 1 20 0.02 0.02 
เมล็ด
แมงลัก 

- 1.7 370 - 0.63 

รวม 231 232.7 484 7.3 7.93 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าวัตถุดิบบะหมี่ไข่ตํารับพ้ืนฐาน 7.3 
บาทได้ 4 ก้อน ก้อน 50 กรัม เฉลี่ยราคาต่อก้อน 1.83 บาท ค่า
วัตถุดิบบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลัก 7.93 บาท ได้ 5 ก้อนก้อนละ 
50 กรัม เฉลี่ยราคาต่อก้อนละ 1.59  บาท ราคาต้นทุนต่อก้อนของ
บะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลักน้อยกว่าบะหมี่ไข่พ้ืนฐาน 0.31 บาทต่อ
ก้อน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
งานวิจัยเรื่องบะหมี่ไข่เสริมเมล็ดแมงลักมีวัตถุประสงค์

เพ่ือ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหารและเพ่ิมความเหนียวของบะหมี่ไข่ 
ยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมอีกทางเลือกหน่ึงให้แก่ผู้บริโภค 
โดยทําการศึกษาการยอมรับผู้บริโภคทางด้านสี กลิ่น รสชาติ 
ลักษณะที่ปรากฏ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม 
5.1 สรุป 

5.1.1 ศึกษาตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข่ พบว่า ตํารับ
พ้ืนฐานของบะหมี่ไข่ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ ตํารับที่ 2 
และตํารับที่ 2 นวดและคลึงแป้งง่ายที่สุด เน่ืองจากมีปริมาณ
ของเหลวที่เหมาะสม 

 5.1.2 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของบะหมี่ไข่ผสมเมล็ด
แมงลัก พบว่า อัตราส่วนของเมล็ดแมงลักที่เหมาะสมคือร้อยละ 10 

  5.1.3 การศึกษาองค์ประกอบทางด้านเคมี พบว่ามี
ปริมาณความชื้นร้อยละ 50.14 ไขมันร้อยละ 1.03 โปรตีนร้อยละ 
8.56 เถ้าร้อยละ 0.67 เส้นใยหยาบร้อยละ 2.20 คาร์โบไฮเดรต
ร้อยละ 37.40 

  5.1.4 ศึกษาต้นทุนในการผลิตบะหมี่ไข่ผสมเมล็ด
แมงลัก พบว่าการคํานวณราคาต้นทุนการผลิต บะหมี่ไข่ผสมเมล็ด
แมงลักในราคารวม 7.93 บาท ได้บะหมี่ไข่ผสมเมล็ดแมงลัก 5 ก้อน 
คิดเป็นต้นทุนก้อนละ 1.59 บาท 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

  5.2.1 ควรมีการพัฒนาโดยการนําธัญพืชอื่นๆ ที่หาได้
ง่ายและมีราคาท่ีถูกมาเสริมในตัวของบะหมี่ ต่อไปได้ 
               5.2.2 ควรศึกษาเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่ออายุ
การเก็บรักษาบะหมี่ไข่ผสมเมล็ดแมงลัก 
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Abstract 

The objective of this work was to study the expansion of land use changes of head watershed area on 

streamflow and water quality (Biochemical Oxygen Demand; BOD) in Khlong Lan Watershed (KLW). The SWAT (Soil and 

Water Assessment Tool) model and GIS (Geographic Information System) were applied to estimate amount of the 

streamflow and BOD from expansion of land use changes of head watershed area during November 2017 to August 

2018. The reliability of the model was calibrated with the observed data by adjusting the coefficient of the key 

parameters by using SWAT CUP program. The goodness of the calibration results were assessed based on the 

coefficient of determination (R2), Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE) and mean squared error (MSE). The results 

showed that the KLW area was 90.07 km2, 11 hydrological response units. The Scenario 1 indicated that the amount of 

streamflow and BOD of the KLW were 21.96 MCM and 0.58 mg/L respectively. The simulation of the Scenario 2 implied 

that the amount of the streamflow an increasing to 6.29 MCM and BOD was decreased to 0.07 mg/L when compared to 

the Scenario 1 because of increasing in forest area and decreased field crops, orchard and urban area. 

 

Keywords : Expansion of Land Use Changes, Head Watershed Area, Streamflow, Water Quality, Khlong Lan Watershed 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 347

hp-pc3
Stamp



 

1.  

 

SWAT) 

GIS) 

[1, 2] SWAT 

 

 

 

 

2.  

 

Personal Computer) 

Microsoft Windows 

Soil and Water Assessment Tool; SWAT) 

ArcGIS (Geographic 

Information System; GIS) Edit Plus Text Editor 

[3]

BOD) 

 

2.1  

 Digital 

Elevation Model; DEM) x 

[4] 

 [3]

BOD) 

[5] SWAT 

ArcGIS 

 

 

 

BOD) 

SWAT 

BOD) 

SWAT 

 

 

 

[6]

SWAT CUP 

BOD) SWAT 

[7-10]

SWAT  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 348

hp-pc3
Stamp



 

Hydrological Response Units (HRUs) 

SWAT model Arc GIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD) SWAT 

 

 

 

BOD) 

SWAT 

Coefficient of 

Determination; R Nash - Sutcliffe Efficiency (NSE) [11]

Mean Squared Error; MSE) 

BOD) 

 

BOD) 

Data collection 
- Physical characteristics  - Streamflow 
- Soil group and soil properties  - Land use  
- Water quality (BOD)  - Meteorology  

DEM Land use Soil Meteorology 

Analysis and evaluation 
- Streamflow - Water quality (BOD) 

Verification and 

calibration of the SWAT 

Based on statistics  

R2, MSE, NSE  

Adjusting the coefficient 

of parameters 

Actual data 
Measurement data 
- Streamflow 
- Water quality (BOD) 

Accuracy and suitability 
of SWAT model  

No Yes 

Scenario 1 

Land use at the existing  

Scenario 2 

Land use at suitable 

SWAT CUP 

(Automatic Calibration) 

Simulation of model 
(Creating conditional cases) 

Guidelines and suggestions for land use planning in 

Khlong Lan Watershed, Kamphaeng Phet Province 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 349

hp-pc3
Stamp



 

BOD) 

 

 

 Scenario 

BOD) 

 

 Scenario 

 

 

3.  

3.

 

 

90.07 

8 

1) FRSD) 2) 

FRSE) 3) FCRP) 4) 

ORCD) 5) PDDY) 6) 

OTHR) 7) URBN) 8) 

WATR) 6 

7, 33, 35, 48, 56 62 

5 

[3] 

62.75 

9.91, 7.35 1.68 

0.11  

 
 2 

  

3.2.  

 

 [3] 

HRUs 

BOD) 

 BOD) 

SWAT 

[6, 12]

R BOD)   

( ) 

( ) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 350

hp-pc3
Stamp



 

   
         ( )           ( ) 

  BOD  

 

 R , NSE, and MSE BOD

 

Parameter R2 NSE MSE Period of observed data 

Streamflow 0.86 0.81 5.68 November 2017 to August  

Water quality (BOD) 0.73 0.64 7.87 November 2017 to August  

 

NSE) 

MSE) 

 

BOD) 

 

BOD) 

Scenario 

Scenario 

Scenario 

, 

Scenario 

, 

 BOD) 

Scenario 

, 

Scenario BOD) 

, 

 

Scenario 

Scenario 

Scenario 

Scenario 

Scenario 

Scenario 

BOD) 

Scenario 

Scenario 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 351

hp-pc3
Stamp



 

   
      ( )         ( ) 

   ( ) (BOD) ( ) Scenario Scenario  

 

BOD)  [13, 14] 

[15] 

 

 

 

 

BOD) 

Scenario 

BOD) 

Scenario 

BOD) 

Scenario Scenario 

Scenario 

BOD) 

Scenario  

 

.  

 

 

 

.  

[1] S. L. Neitsch, J. G. Arnold., J. R. Kiniry and J. R. 

Williams, Soil and Water Assessment Tool 

Theoretical Documentation (Versi  

http://swat.tamu.edu/media/99192/swat2009-

theory.pdf, 2011. 

[2] ,

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 352

hp-pc3
Stamp



 

, 

2556. 

[3] ,

, , , 2545. 

[4] , ,

, , 2560. 

[5] , ,

, ,

, , 2561. 

[6] ,

,

, , 2549. 

[7] K. C. Abbaspour, C. A. Johnson and M. T. Van 

Genuch Estimating uncertain flow and 

transport parameters using a sequential uncertainty 

 Vadose Zone Journal, 3: 1340-

1352, 2004. 

[8] J. Yang, P. Reichert, K. C. Abbaspour, J. Xia and H. 

Ya Comparing uncertainty analysis techniques 

for a SWAT application to the Chaohe Basin in 

-23, 2008. 

[9] C. Oeurng, S. Sauvage and J. M. Sanchez-Perez, 

Assessment of hydrology, sediment and particulate 

organic carbon yield in a large agricultural 

catchment using the SWAT model  Journal of 

Hydrology, 401: 145-153, 2011. 

[10] F. Banchongsak, S. Bualert, N. Dampin and N. 

Thangtham, Dynamic Modeling of Water Storage 

Capacity for the Dilution of Waste Water of Land 

Utilization in the Upper Tha Chin Watershed, 

Thailand . EnvironmentAsia, 10: 33-42, 2017. 

[11] J. Nash, E. and J. V. Sutcliffe, River Flow Forecasting 

Through Conceptual Models,  Part 1: A Discussion 

of Principles, Journal of Hydrology, 10: 282-290, 

1970. 

[12] A. S. Jr. Donigain, Watershed Model Calibration and 

Validation-The HSPF Experience

Consultants, CA, 2002. 

[13] J. Xiaobo, C - H. Huang and F. Ruan, Impacts of 

Land Cover Changes on Runoff and Sediment in the 

Cedar Creek Watershed,  St. Joseph River, Indiana, 

United States, J. Mt. Sci, 5: 113-121, 2008. 

[14] 

SWAT 

, ,

, -  

[15] W. Cao, W. B. Bowden, T. Davie and A. Fenemor, 

Modeling Impact of Land Cover Change on Critical 

on Critical Water Resources in the Motueka River 

Catchments,  Water Resources 

Management, 23: 137-151, 2009. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 353

hp-pc3
Stamp



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 354

hp-pc3
Stamp



การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวพองในจังหวัดนครสวรรค์ 

 Development of Snacks from Rice Cracker in Nakhon Sawan Province  
 

สิรภัทร  สิริบรรสพ1  พิมพ์กัลยา  ฤทธิ์เพ็ญ2  นารีรัตน์  บุญลักษณ์3  ณรัช  พรนิธิบุญ4 และ วรรณวิภา  โคกครฑุ5  
1สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

1 E-mail : Siribunsops@gmail.com ;  2Email : Pimkalaya.R@nsru.ac.th ;  3Email : beautjoyy124@gmail.com ;  4Email : narat1033@gmail.com ;  
5Email : wanvipa.ko@nsru.ac.th 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองในจังหวัดนครสวรรค์ (2)เพื่อศึกษาสูตร
และกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในจังหวัดนครสวรรค์ (3)เพื่อศึกษาความพีงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากข้าวพองในจังหวัด
นครสวรรค์ จากการศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองจังหวัดนครสวรรค์ จากกลุ่มแปรรูปอาหาร จ านวน 3 กลุ่ม โดยการเก็บข้อมูล
สูตรข้าวพองในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าได้น าสูตรข้าวมาพัฒนาโดยการปรับสูตรที่เหมาะสม จากนั้นศึกษาสูตรกระบวนการผลิตแล้วมาพัฒนา
ได้ 4 สูตร น ามาวิเคราะห์คุณภาพทางทางกายภาพ ด้วยทดสอบความช้ืนสัมพัทธ์ ทดสอบความหวาน ทดสอบวัดค่าแรงกด และทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกผู้บริโภคอาหารว่างจากข้าว จ านวน 400 คน ผล
การศึกษาพบว่าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มแปรรูปอาหารในจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง 3 กลุ่มนั้นแสดงให้เห็นว่าการบริโภคข้าวพองจากสูตรพื้นฐานของแต่
ละกลุ่ม จึงพัฒนาเป็น 4 สูตรหลัก ท าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคจ านวน 40 คน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับชอบ
มากที่สุด ในสูตรที่ 4 และความชอบระดับปานกลางสูตรที่ 1,2 และ 3 ตามล าดับ อัตราส่วนของข้าวพองและน้ าเคลือบที่เหมาะสม โดย
วิเคราะห์คุณภาพกายภาพ พบว่า ปริมาณน้ าเคลือบต่อข้าวพองมีผลดีที่สุดคือ สูตรที่  4 สูตรและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าว
พองจ านวน 400 คน พบว่า สูตรที่ 4 มีความต้องการมากท่ีสุด โดยผลการประเมินสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของกลุ่มได้ 

ค าส าคัญ : ข้าวพอง น้ าเคลือบ อาหารว่าง  
               Abstract 

1St The aims of this research are for ( 1) To study the needs for development of snacks from rice crackers in 
Nakhon Sawan province ( 2) To study the most suitable formula and production process for product development and 
for increase the market value of rice crackers as snack in Nakhon Sawan (3) To study consumer satisfaction for rice cracker 
in Nakhon Sawan province. The study of the needs for rice cracker product development from 3 food processing groups 
was carried out by collecting the formula of the rice cracker in Nakhon Sawan. The production process was developed 
resulting in 4 formula. Quality easements were performed including the physical properties, relative humidity, sweetness, 
pressure and sensory test. Consumer satisfaction was evaluated.  The samples were a person who consume rice snacks. 
The sample size was 400 person. The study from 3 food processing groups showed that consumption of rice crackers 
with the original formula can be formulated into 4 new formula. From the sensory test with the sample size of 40 showed 
that 40 consumers gave the highest score for formula 4 and average score for formula 1, 2 and 3, respectively. The most 
suitable ratio between rice cracker and the coated sugar analyzed by physical quality revealed that formula 4 has the 
most suitable ratio. Customer satisfaction analysis from 400 customers showed that rice cracker formula 4 was the most 
preferred formula. The result from this study can further be used for development of the business. 

Keywords : rice cracker, coated sugar, snack   
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1. บทน า 

    จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในเขตพื้นที่ภาค
กลางตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ยังเป็นที่ตั้งของท่าข้าวก านัน
ทรง ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าข้าวแห่งแรกของประเทศไทย เป็นอันดับที่ 
13 ของประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมอาหารว่างที่น ามาท า
วิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ได้จากน ามาแปรรูปข้าวพอง โดยวิธีการหุงสุกแล้ว
น าไป ตากแดดแล้วจึงน ามาทอดให้ข้าวมีลักษณะกรอบ [1] เป็น
ธัญพืชหลักเพื่อการบริโภคของคนไทยทุกภาค ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียว 
หรือข้าวเจ้า ในอดีตคนไทยนิยมบริโภคข้าวที่ผ่านการสีด้วยวิธีโบราณ 
เช่น การใช้ครกไม้ ใช้ครกกระเดื่อง จะได้ข้าวสารที่มีสีธรรมชาติ มี
จมูกข้าวที่ให้ธาตุอาหารและช่วยป้องกันรักษาโรคบางชนิด ปัจจุบัน 
ข้าวสาร ที่รับประทานจะได้จากการสีของโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งสี
ข้าวได้รวดเร็วและปริมาณมาก ข้าวสารที่ได้เป็นสีขาว แต่ในทาง
ตรงกันข้าม สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้หายไปกับเปลือกข้าว ร า
ข้าว แม้แต่จมูกข้าวต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของปลายข้าว จะเห็นได้ว่า
ขณะนี้เริ่มให้ความส าคัญของข้าวจากธรรมชาติ นิยมบริโภคข้าวกล้อง 
ข้าวที่ไม่ได้ขัดสี ที่มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น [2] นิยมน าไปประกอบ
เป็นอาหารและขนมหวานผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ ข้าวแช่  เส้น
ก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน  ข้าวเม่าหมี่ ข้าวตัง  ข้าวย า โจ๊ก ข้าวหมาก 
แป้งข้าว (rice flour) มีทั้งชนิดแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียว ข้าว
เหนียวมูน ข้าวหนุกงา น้ านมข้าว น้ าส้มสายชูหมักจากข้าว ข้าวหลาม 
ขนมเทียน เป็นต้น [3] 
   ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการเลือกอาหารว่างประเภทอบแห้งมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ข้าวพอง(ข้าวแต๋น) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ข้าวมาแปรรูปในรูปแบบหุ่งสุกแล้วน าไป ตากแดดหรืออบแล้วจึง
น ามาทอดให้ข้าวมีลักษณะกรอบ [4] และความโดดเด่นด้านประเภท
ของข้าวจังหวัดนครสวรรค์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ 
ข้าวไรซ์เบอรรี่   มาเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางโภชนาและเพิ่ม
ทางเลือกให้กับสินค้าและการเลือกของผู้บริโภค แล้วน าข้อมูล
พื้นฐานเหล่านี้วิเคราะห์เพื่อสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ 
หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการด าเนิน
ชีวิตของคนในท้องถิ่น  
1.1 วัตถุประสงค ์  
1.1.1 เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าว
พองในจังหวัดนครสวรรค์  
1.1.2 เพื่อศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าอาหารว่างจากข้าวพองในจังหวัดนครสวรรค ์
1.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร
ว่างจากข้าวพองในจังหวัดนครสวรรค์   
2.ขอบเขตการวิจัย  
2.1 ส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองจากใน
จังหวัดนครสวรรค์ ตามปราชญ์ชาวบ้านและตามเอกสารต่างๆ จาก
การสอบถาม สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ( ผู้รู้)  
2.2 น าข้อมูลจากการส ารวจ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพอง ในจังหวัด
นครสวรรค์   

2.3 ส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ข้าวพองจาก
ข้าวในจังหวัดนครสวรรค์และวิเคราะห์คุณภาพข้าวพองทางกายภาพ 
เช่น วัดค่าแรงกด วัดค่าปริมาณน้ าอิสระ (Aw) วัดค่าความหวาน และ
ค่าความช้ืนสัมพัทธ ์  
3.วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการวิจัย  
3.1 วัตถุอุปกรณ์  
3.1.1. หม้อหุงข้าว  
3.1.2. เตาอบลมร้อน  
3.1.3. ตะแกรง  
3.1.4.  ถาด  
3.1.5. ตะหลิว  
3.1.6. เครื่องช่ังดิจิตอล  

3.1.7. พิมพ์ขนมปังแถว ขนาด 5,6,7,8 นิ้ว  

3.1.8. พายซิลิโคน  

3.1.9. กระทะ  

3.1.10. ถ้วยตวงของเหลว  

3.1.11. ถ้วยตวงของแห้ง  

3.1.12. ช้อนตวง  
3.2  วัตถุดิบ  
3.2.1. ข้าวหอมมะลิ  
3.2.2. ข้าวกล้อง  
3.2.3. ข้าวไรซ์เบอร์รี่  
3.2.4. งาขาวและงาด า  
3.2.5. เมล็ดฟักทอง  
3.2.6. อัลมอนด์สไลด์  
3.2.7. ลูกเกดสีขาว ลูกเกดสีด า  
3.2.8. น้ ามันส าหรับทอด  
3.2.9. น้ าผึ้ง  
3.2.10. น้ าตาลทรายแดง  
3.2.11. กลิ่นวานิลา    
3.2.12. เนยสด     

3.3 วิธีการท า 
     การหุงข้าวหอมมะลิ  อัตราส่วนข้าวต่อน้ า 1:1 การหุงข้าวกล้อง  
อัตราส่วนข้าวต่อน้ า 1:1 การหุงข้าวไรซ์เบอรรี่  อัตราส่วนข้าวต่อ
น้ า 1:1 น าธัญพืชมาอบให้แห้ง  และน างาขาว งาด ามาคั่ว ให้มีกลิ่น
หอมพักข้าวทิ้งไว้จนได้อุณหภูมิห้อง น าข้าวที่ได้มาเกลี่ยกระจาย
ไม่ให้ติดเป็นก้อนน าไปอบท่ีเตาอบลมร้อน อุณหภูมิ  80 องศาเซล
เซียล เป็นเวลา 45 นาทีหลังจากอบด้วยเตาอบลมร้อนแล้ว จึงน า
ข้าวมาพักในอุณภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียล ) น าข้าวท่ีผ่านการอบ
เรียบร้อยแล้วน ามาทอด  แล้วพักไว้  
3.4 เคร่ืองมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ  
3.4.1  การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส  
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3.4.1.1 การทดสอบทางประสาทสัมผัส แบบ Hedonic Scale 9 
ระดับ 
3.4.1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มคนในอ าเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ต่อผลิตภัณฑ์อาหารว่างข้าวพองจากข้าวใน
จังหวัดนครสวรรค์  
3.4.1.3 โปรแกมวิเคราะห์ส าเร็จรูป (SPSS Version 16 ) 
3.4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทปบันทึกเสียง เพื่อใช้ส าหรับ
บันทึกเสียงค าสัมภาษณ์ 
3.4.4 กล ้องถ่ายรูป เพื ่อใช้บ ันทึกภาพรูปแบบ ว ิธ ีการและ
กระบวนการผลิต ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวในจังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย า 
3.4.5 การวิเคราะห์คุณภาพทางทางกายภาพ  
3.4.5.1 เครื่องทดสอบความช้ืนสัมพัทธ์ ด้วยเครื่อง AND mod 
MX50 Moisture  
3.4.5.2 เครื่องทดสอบความหวาน ด้วยเครื่อง Refractometer 
3.4.5.3 เครื่องทดสอบวัดค่าแรงกด หรือผิวสัมผัส TA XTplus 
texture analyser 
3.5 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยได้คนในอ าเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์     
3.6 วิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มประชากรในอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้วิจัยใช้
ตารางของเครจซี่และมอร์ 
3.6.1. แกน (Krejcie & Morgan) ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่ 
สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ 5 เปอร์เซ็นต์ และระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถ 
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างๆ ปรากฏผลดังนี้    
ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจยัใช้สูตรของ W.G. 
Cochran โดยมีวิธีคดิสตูรดังนี ้ 
 

      𝑛 =
N

1+𝑁𝑒2      

                                    𝑛 =
1,049,193

1+1,049,193( 0.05)2              (1) 

 

   =   
1,049,193

2,623.9825
 

 
                                          = 400 

 เมื่อ  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจยัต้องการสุ่ม  
เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต ์

  ระดับความเช่ือมั่น ที่ก าหนด 95 
เปอร์เซ็นต์  

 สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
ได้ในการสุ่ม  0.05   
          ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ 400  คน 
ผู้วิจัยจึงได้ปรับตัวอย่างเป็น 400 คน 
3.7 การศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจาก
ข้าวพองในนครสวรรค์  
      ส ารวจความต้องการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าว

ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกน ามาศึกษาคื อ
ผู้บริโภคอาหารว่างจากข้าวใช้วิธีการแบบสุ่ม (Krejcie & Morgan) 
โดยน าเครื่องมือส ารวจข้อมูลส าหรับงานวิจัย คือแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 1 ส่วนข้อมูลทั่วไป 
เช่น เพศ อายุ และอื่นๆ 2 ข้อมูลการเลือกบริโภคของอาหารว่าง
จากข้าว 3 ทัศนคติที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าว 
และด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสถิติ เ ชิงพรรณา 
(Deseriptive statistie) 
3.8 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาอาหารว่างจากข้าว
พอง ในอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 
     ด าเนินการทดสอบการผลิตข้าวพองจากสูตรพื้นฐาน 4 สูตร 
เพื่อตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพในคุณลักษณะปรากฏ กลิ่น สี 
และคุณภาพประสาทสัมผัสในด้านรสชาติ เพื่อคัดเลือกสูตร
มาตรฐานท าการทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
3.9 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
อาหารว่างจากข้าวพองในจังหวัดนครสวรรค์ 
     การวิเคราะห์ผลการประเมินความต้องการของชุมชนและ
ผู้บริโภค และการประเมินความพึงพอใจทั้งแบบประเมินดังได้
กล่าวมาข้างต้นนั้นส าหรับตัวแปร “ความต้องการและความพึง
พอใจของชุมชนและผู้บริโภค” ซึ่งประกอบด้วย ข้อค าถามดัง
รายละเอียดแบบประเมินท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแบบ
ส ารวจได้น ามาลงรหัส (Coding) และผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for windows และ 
Microsoft Excel ค านวณค่ าสถิ ติ ต่ า งๆ  ได้ แก่  ค่ าความถี่  
(Frequency) ค่า เฉลี่ ย  (Mean) และค่ า เบี่ ยง เบนมาตรฐาน 
(Standard deviation: SD) โดยมี หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผล 
และการแปลผล  
4. ผลการวิจัย  
4.1 การศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าว
พองในจังหวัดนครสวรรค์  
      การศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างข้าวจากข้าว 
ซึ่งการพัฒนาขนมข้าวพอง โดยการสอบถามข้อมูลสูตรและข้อมูลการ
บริโภคขนมข้าวพอง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายขนม
ข้าวพองในจังหวัดนครสวรรค์ ได้จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก ่  
4.1.1 กลุ่มแปรรูปอาหาร ประธานกลุ่ม นางอบเชย กลิ่นค้า ที่อยู่ 
53/1 ม.7 บ้านรังน้อย ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ซึ่ง
กลุ่มแปรรูปอาหารมีการผลิตขนมข้าวพองและจัดจ าหน่ายภายใน
จังหวัดนครสวรรค์และบางส่วนนอกจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสูตรการ
ผลิตขนมข้าวพอง ดังนี้  
ข้าวหอมมะลิ105  1 ถ้วย  
น้ าสะอาด 1 ถ้วย  
น้ าตาลทรายแดง 100 กรัมต่อลิตร  
น้ าแตงโมปั่น 200 กรัมต่อลิตร  
บะแซ 50 กรัมต่อลิตร  
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4.1.2 กลุ่มแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์จากบึงบอระเพ็ด ประธานกลุ่ม 
นางขวัญนาค เล้าสม ท่ีอยู่ ม.3 บ้านหนองดุก ต.แควใหญ่ อ.เมือง     
จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสมาชิกโดยร่วมลงทุนในการ
ผลิตขนมข้าวพอง ออกมาจ าหน่ายภายในจังหวัดนครสวรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการออกร้านตามหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีสูตร
การผลิตขนมข้าวพอง ดังนี้  
ข้าวหอมมะลิ105  1 ถ้วย  
น้ าสะอาด 1 ถ้วย  
น้ าตาลทรายขาว  100 กรัมต่อลิตร  
น้ าตาลทรายแดง  300 กรัมต่อลิตร  
บะแซ 100 กรัมต่อลิตร  
น้ าอ้อย   200 กรัมต่อลิตร  
4.1.3 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเขาฝา ประธานกลุ่ม นางบังอร ศรีธูป ท่ี
อยู่ 2/3 บ้านเขาฝา ม.4 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งทางกลุ่ม
ใช้เวลาว่างจากการท าอาชีพหลักมารวมตัวกันเพื่อท าขนมข้าวพองจัด
หน่ายตามร้านค้าหรือร้านช าตามหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังจ าหน่ายในตัว
เมืองนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีสูตรการผลิตขนมข้าวพอง
ดังนี้  
ข้าวหอมมะลิ105 1   ถ้วย  
น้ าสะอาด 1 ถ้วย  
น้ าตาลทรายขาว  300 กรัมต่อลิตร  
บะแซ 150 กรัมต่อลิตร  
น้ าตาลปีบ   100 กรัมต่อลิตร  
 จากการศึกษาได้น าสูตรการท าข้าวพองทั้ง 3 สูตรนั้นได้
พัฒนาสูตรให้มีความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นโดยปรับอัตราส่วน
ในการท าข้าวพองและน าไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป  
4.2 การศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าอาหารว่างจากข้าวพองในจังหวัด
นครสวรรค์  
4.2.1  การศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพอง   

         จากข้อมูลที่ศึกษาความต้องการของพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าว
พองในกลุ่มแปรรูปอาหารในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ขนมข้าวพองมี
การบริโภคกันอย่างขว้างขวาง คณะผู้วิจัยศึกษาจึงน าข้อมูลทั้งหมด
มาพัฒนาสูตรข้าวพองให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน พร้อม
ด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการ โดยมีทั้งหมด 4 สูตร ดังตารางข้อมูล

อัตราส่วนผสมดังนี ้  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบส่วนผสมของข้าวพองในจังหวัดนครสวรรค์                            

วัตถุดิบ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 
ข้าวหอมมะลิ     148 g 111 g 222 g 148 g 
ข้าวกล้อง         148 g 111 g 222 g 148 g 
ข้าวไรซ์เบอรรี่      148 g 111 g 222 g 148 g 
ธัญพืช 120 g 120 g 120 g 120 g 
งาขาว 30 g 30 g 30 g 30 g 
งาด า 15 g 15 g 15 g 15 g 
น้ าผึ้ง 150 g 75 g 23 g 22 g 
น้ าตาลทรายขาว 14 g 21 g     -    - 
น้ าตาลทรายแดง    - 15 g 42 g 14 g 
กลิ่นวานิลา 10 g 10 g 10 g 10 g 
น้ า 14 g 14 g 14 g 14 g 

จากตารางที่ 1 การพัฒนาสูตรขนมข้าวพองทั้ง 4 สูตร
ทดลองน ามาการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค 40 
คน โดยใช้วิธี 9 Point Hedonic Scaling Test ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค 40 
คน โดยใช้วิธี 9 Point Hedonic Scaling Test  

สูตร ลักษณะที่
ปรากฎ 

 

กลิ่น ความ
กรอบ 

รสชาต ิ การ
เกาะติด 

ความชอบ
โดยรวม 

1 6.17±0.66 6.5±0.5 4.9±0.8 6.4±0.6 6.5±0.4 6.5±0.5 
2 5.6±0.6 6.5±0.5 5.3±0.6 5.6±0.6 6.1±0.5 6.3±0.4 
3 7.5±0.5 6.5±0.5 7.5±0.4 6.4±0.4 7.3±0.4 6.5±0.4 
4 7.8±0.4 7.5±0.5 7.5±0.5 7.3±0.6 7.3±0.4 7.4±0.6 

 จากตารางที่ 2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผู้บริโภคจ านวน 40 คน โดยใช้วิธี 9 Point Hedonic Scaling Test 
ทางด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น ความกรอบ รสชาติ การเกาะติด และ 
ความชอบโดยรวม พบว่า ในสูตรที่ 1 ทางด้านลักษณะปรากฏ ด้าน
รสชาติ การเกาะติด และความชอบโดยรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับ
ชอบมากที่สุด ส่วนในสูตรที่ 2,3 และ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับชอบ
น้อยถึงความชอบปานกลาง  
4.2.2 การศึกษาอัตราส่วนของข้าวพองและน้ าเช่ือมที่เหมาะสม 
        น าสูตรอัตราส่วนข้าวพองทั้ง 4 สูตรการทดลองวิเคราะห์
คุณภาพด้านกายภาพ ของอัตราส่วนของข้าวพองและน าเคลือบ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวพอง ดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 การวเิคราะห์คุณภาพด้านกายภาพ ของอัตราส่วนของข้าว
พองและน าเคลือบส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวพอง 

จากตารางที่ 3 จะะเห็นได้ว่าสัดส่วนของปริมาณข้าวพอง 
และปริมาณน้ าเช่ือม ส่งผลต่อคุณลักษณะ คุณภาพ ของค่าแรงกด 
เมื่อเพิ่มปริมาณน้ าเช่ือมเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณข้าวพองน้อย ค่าแรงกด
เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณของน้ าเช่ือมเพิ่มขึ้น ท าให้ลักษณะเนื้อ    
สัมผัสของผลิตภัณฑ์แข็งขึ้นทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] ที่ได้

ล า ดั
บ
สูตร 

ส่วนผสม ผลการวิเคราะห์ 
ข้าว 
(g) 

น้ า
เคลือบ(g) 

ความช้ืน 
(%) 

ค่าแรง
กด(N) 

ค่าความ
หวาน
(Brix) 

1. 88.8 36 6.88 79.842 78 
2. 66.6 27 5.00 80.061 76 
3. 133.32 47 10.20 30.785 80 
4. 88.5 32 4.88 74.842 77 
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กล่าวว่า การใช้กลูโคสไซรัป (แบะแซ) เมื่ออัดเป็นแท่งหรือเป็นแผ่น 
ตัวผลิตภัณฑ์จะจับกันเป็นก้อนอย่างหนาแน่น ส่วนของค่าความหวาน
มีผลต่อปริมาณน้ าเคลือบ เมื่อมีปริมาณน้ าเคลือบในข้าวพองมาก
ส่งผลต่อความหวานของข้าวพอง ซึ่งปริมาณน้ าเคลือบมีผลต่อ
ความช้ืนของข้าวพองเมื่อมีในปริมาณที่มาก ตรงกันข้ามถ้าปริมาณน้ า
เคลือบน้อยจึงมีค่าความช้ืนน้อย  
4.3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวพอง
ในจังหวัดนครสวรรค์  
      การส ารวจความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวพอง
จ านวน 400 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวและประชากรในจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นรอ้ยละ 
60 เปอร์เซ็นต์ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 20 มีการบริโภคข้าวพอง 6 
ครั้งต่อสัปดาห์และในส่วนของสูตรที่ 1 หัวข้อการท าแบบสอบสอบ 
ด้านลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 3.41 ด้านรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 3.46 ด้านประโยชน์การใช้งานตามเทศงาน
ต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.3 และความชอบโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.61 สูตรที่ 2 
หัวข้อการท าแบบสอบสอบ ด้านลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ 
ค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ ์ค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านประโยชน์
การใช้งานตามเทศงานต่างๆ ค่าเฉลี่ย 3.3 และความชอบโดยรวม 
ค่าเฉลี่ย 3.61 สูตรที่ 3 หัวข้อการท าแบบสอบสอบ ด้านลักษณะ
ทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ 
3.26 ด้านประโยชน์การใช้งานตามเทศงานต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.13 
และความชอบโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3.68 และสูตรสุดท้าย สูตรที่ 4 
หัวข้อการท าแบบสอบสอบ ด้านลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ 
ค่าเฉลี่ย 4.81 ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ ์ค่าเฉลี่ย 4.76 ด้านประโยชน์
การใช้งานตามเทศงานต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.9 และความชอบโดยรวม 
ค่าเฉลี่ย 4.71  
5. อภิปรายผล  
     จากการศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวพองใน
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มแปรรูปอาหารในจังหวัด
นครสวรรค์ทั้ง 3 กลุ่มนั้นแสดงให้เห็นว่าการบริโภคข้าวพองมีปริมาณ
มาก และสูตรการปฎิบัติในปัจจุบันที่ท าสืบต่อกันมายังไม่ตอบโจทย์
ให้กับลูกค้าบางกลุ่ม จึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองจากข้าวใน
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการน าข้อมูลจากกลุ่มแปรรูปอาหารทั้ง 3 
กลุ่มในจังหวัดนครสวรรค์มาเป็นการพัฒนาสูตร เพื่อเป็นการต่อยอด
ความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ของข้าวพองจากข้าวใน
จังหวัดนครสวรรค์ และท าการศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าอาหารว่างจากข้าว
พองในจังหวัดนครสวรรค์ โดยปรับสูตรจากเดิมเป็น 4 สูตรหลักซึ่ง
เติมข้าวทั้ง 3 ชนิดที่ปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวกล้องหอมมะลิ พร้อมทั้งเติมธัญพืธ จากนั้นน า
สูตรข้าวพอง 4 สูตรมาท าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผู้บริโภคจ านวน 40 คน โดยใช้วิธี 9 Point Hedonic Scaling Test 
ทางด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น ความกรอบ รสชาติ การเกาะติด และ 

ความชอบโดยรวม พบว่า ผู้บริโภคจ านวน 40 คนโดยเป็นประชากรใน
พื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นั้นมีค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับชอบ
มากที่สุด ในสูตรที่ 4 และความชอบระดับปานกลางในสูตรที่ 1,2 และ 
3 ตามล าดับ จากนั้นศึกษาอัตราส่วนของข้าวพองและน้ าเช่ือมที่
เหมาะสม โดยวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพ พบว่า ปริมาณน้ า
เคลือบต่อข้าวพองมีผลต่อความช้ืนโดยทั้ง 4 สูตรมีความช้ืนอยู่ที่   
ร้อยละ 6.88, 5.00, 10.20 และ4.88 ซึ่งอัตราส่วนในสูตรที่ 4 นั้นข้าว
พองต่อน้ าเคลือบนั้นมีปริมาณความช้ืนที่ต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย 
[6] กล่าวว่า ความช้ืนที่ไม่เกินร้อยละ 13 ส่งผลต่อการพองตัวของข้าว
ได้ดีและง่ายต่อการเก็บรักษาขนมประเภทของแห้ง และในส่วนของ
ค่าแรงกดมีค่าเท่ากับ 79.842 N, 80.061 N, 30.785 N และ74.842 
N ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] กล่าวว่าปริมาณ      
ข้าวพองและปริมาณน้ าเช่ือม ส่งผลต่อคุณลักษณะคุณภาพ ของ
ค่าแรงกด เมื่อเพิ่มปริมาณน้ าเช่ือมเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณข้าวพองน้อย 
ค่าแรงกดเพิม่ขึ้น เนื่องจากปริมาณของน้ าเช่ือมเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของ
ค่าความหวานมีผลต่อปริมาณน้ าเคลือบ การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวพองในจังหวัดนครสวรรค์ 
พบว่าผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวพองจ านวน 400 คนโดยเป็น
นักท่องเที่ยวและประชากรในจังหวัดนครสวรรค์  มีการบริโภค     ข้าว
พองกัน 6 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 20 โดยหัวข้อการประเมินด้าน
ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์
การใช้งานตามเทศงานต่างๆ และความชอบโดยรวมนั้น สูตรที่ 4 มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดมาเทียบว่าสูตรที่ 1, 2 และ 3  
6. บทสรุป  
    ในการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวพองจาก
ข้าว 3 ชนิดในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า สูตรทั้ง 4 สูตร โดยมีสูตรที่4 
มีความต้องการมากที่สุด เมื่อท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบว่า 
ปริมาณน้ าเคลือบต่อปริมาณข้าวพองที่เหมาะสม คือ  32 กรัมและ 
85.5 กรัม  ผลทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ได้
คะแนนความชอบอยู่ในระดับความชอบมากที่สุด (7.30-7.83 จาก
คะแนน 9 คะแนน)  
6.1 ข้อเสนอแนะ  
6.1.1 การศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวพอง  
6.1.2 การปรับสูตรข้าวพองในการทดลองครั้งต่อไปให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้บริโภคอื่น เช่น กลุ่มที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก  
6.1.3 มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการบริโภค และ
เหมาะสมกับทุกกลุ่มผู้บริโภค   
7.เอกสารอ้างอิง  
[1] มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑขาว. พ.ศ.2546 และที ่
     แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 36) 2554, กระทรวงอุตสาหกรรม.  
[2] ด าเนิน กาละดี . (10 สิงหาคม 2561). ข้าวก่ าดอยสะเก็ด .           
     สืบค้นจาก https://www.boonpuerch.com.   
[3] จรัญจิตเพ็งรัตน์และสุวัฒน์เจียระคงมั่น. (ม.ป.ป). “ข้าวเหนียว  
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[4] มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑขาว. พ.ศ.2546 และที่ 
     แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 36) 2554, กระทรวงอุตสาหกรรม. 
[5] วั ชรี  สุ ขวิ วัฒน์  และสุนันทา  วงศ์ปิ ยชน , “การพัฒนา 
     กระบวนการผลิตภัณฑ์ธัญชาติชนิดแท่งจากคัพภะข้าวโพด,”    
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ผลของสารสกัดจากชะเอมเหนอื ตอ่การต้านเชื้อ Staphylococcus epidermidis และ 
Bacillus subtilis 

Effect of Active Compound from Derris reticulata Craib. Against  
Staphylococcus epidermidis and Bacillus subtilis 

 
  กมล  อยู่สุข1 และ  วรรณวัฒน์  อินทอง2 
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บทคัดย่อ 

 โรคติดเช้ือ มีสาเหตุมาจากเช้ือโรคหลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส และ พยาธิต่างๆ เช้ือ Staphylococcus epidermidis  และ 
Bacillus subtilis   เป็นเช้ือแบคทีเรียที่พบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และท าให้เกิดอันตรายกับผู้สูงอายุ ท าให้ผู้ป่วยที่ได้รับเช้ือเกิดอาการ
อักเสบ หรือมีไข้สูงได้ การรักษา จะใช้ยาต้านเช้ือซึ่งเป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นและน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่า ยเป็น
จ านวนมาก  การคิดค้นยาชนิดใหม่ ท่ีสกัดได้จากพืชสมุนไพร จึงมีประโยชน์ในการลดปัญหานี้ ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงได้ท าการสกัดหาสารออก
ฤทธ์ิ จากล าต้นชะเอมเหนือ  (Derris reticulata Craib.) โดยใช้วิธี Soxhlet extraction ด้วยตัวท าละลายเฮกเซน และ วิธีตกผลึกเพื่อเพิ่ม
ความบริสุทธิ์ของสารที่สกัดได้ พบว่า สารสกัดเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เมื่อศึกษาฤทธิ์ในการต้านเช้ือ S. epidermidis และ B. subtilis  
พบว่า สารสกัดจากชะเอมเหนือ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ MHB เมื่อทดสอบด้วยวิธี disc 
diffusion ผลการทดสอบหาฤทธิ์การต้านเช้ือด้วยวิธี Broth microdilution method มีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 8 และ 16 µg/ml 
ตามล าดับ  
ค าส าคัญ  :  ชะเอมเหนือ,  Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis 
 
 

Abstract 
 Infection diseases are caused from many pathogens such as bacteria, viruses and parasites. Staphylococcus 
epidermidis  and Bacillus subtilis    are  bacteria found in contaminated environment and common cause of severe in 
elderly people. Patients who are infected are inflammation and high fever. Antibiotic is used to treat those symptoms 
that synthesized from chemical substance. Drug imported from abroad is wasting a lot of money. Discovery the new drugs 
extracted from medicinal plants are useful to reduce this problem. Therefore, this study was extracted the active 
compound from Derris reticulata Craib. ( D. reticulata ) stems by using soxhlet extraction with hexane and crystallized to 
increase the purity of the compound. The aim of this study to find out the antibacterial activity of compound against S. 
epidermidis and B. subtilis. It was found that the active compound exhibited to inhibit the growth of bacteria  cultured 
on MHB agar when compared with ampicillin (p<0.05). The extract showed inhibitory effect against S. epidermidis and B. 
subtilis  when tested for disc diffusion method. Furthermore, broth microdilution method shown with MIC and MBC were 
8 and 16 µg/ ml , respectively.  
Keywords  :   Derris reticulata Craib.,  Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis 
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1. บทน า 
การรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร เปน็ภูมิปัญญาของชาวบ้านทั่วทุก

ท้องถิ่น โดยเฉพาะในประเทศไทยมีพืชสมุนไพรหลายชนิดทั้งที่หาได้
ทั่วไปตามบ้านและหาได้ยาก เพราะอาจอยู่ในป่าลึก แต่มี
คุณประโยชน์มหาศาลทางดา้นการแพทย์แผนไทย ที่ใช้รักษาโรคตดิ
เชื้อต่างๆ ได้หลายชนิด เช่น ชะเอมเหนือ (Derris reticulata 
Craib.) และ ชะเอม (Myriopteron extensum (Wight) K. 
Schum.)  เป็นพืชที่มีฤทธิ์ในการต้านเช้ือไวรัส แบคทีเรีย และ มีฤทธ์ิ
ลดระดับน้ าตาลในเลือด [1] สารที่เป็นส่วนประกอบส าคญัในพืช
เหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มฟลาวานอยด์ อย่างไรก็ตามการ การ
ตรวจหาสารที่เป็นสารออกฤทธิ์ส าคัญในพืชสมุนไพรยังเป็นสิ่งส าคัญ 
น าไปสู่การพัฒนาและวิจัยเพื่อเปน็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ท าใหม้ี
การยอมรับและเพิ่มความปลอดภยัต่อมนุษย์มากข้ึน ดังนั้น การวิจยั
เรื่องนี้ จึงได้ท าการศึกษาสารออกฤทธิ์ส าคัญ ที่สกดัได้จากล าตน้
ชะเอมเหนือ เพื่อศึกษาฤทธิต์้านเช้ือ Staphylococcus 
epidermidis และ Bacillus subtilis สาเหตุของโรคตดิเช้ือ ที่พบได้
บ่อยในปัจจุบัน ผลของการศึกษาสามารถน าไปเพิ่มมลูค่าเพิ่มให้กบั
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติที่มีชะเอมเหนอืเป็นส่วนประกอบ และสามารถ
พัฒนาเป็นยาต้านเช้ือแบคทีเรียไดใ้นอนาคตต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 
2.1 วัสดุ อุปกรณ์  
 ล าต้นชะเอมเหนือ, ชุดสกัดสมุนไพรต่อเนื่องแบบสูญญากาศ
(Soxhlet extractor), เชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis (TISTR 518), 
B. subtilis (TISTR 008), อาหารเลี้ยงเช้ือ Mueller-Hinton, จาน
เพาะ เ ลี้ ย ง เ ช้ื อแบค ที เ รี ย , 96-well plate, ยาแอมพิ ซิ ล ลิ น 
(Ampicillin), 10% NaOH (1 N) , ตู้บ่มเชื้อ และ Hot air oven 
   
3. วิธีการวิจัย 
  
3.1 การเตรียมตัวอย่างชะเอมเหนือ 

น าล าต้นของชะเอมเหนือ (Derris reticulata Craib.) ตัดเป็น
ช้ินเล็กๆ แล้วน าไปอบใน Hot air oven ที่อุณหมิ 50 องศาเซลเซียส 
ล าต้นที่อบแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความช้ืน ที่อุณหภูมิห้อง จนกว่า
จะใช้น าไปใช้ในการทดลอง 
3.2 การสกัดหาสารออกฤทธิ์จากชะเอมเหนือ 

น าล าต้นชะเอมเหนือที่ตดัเป็นช้ินเล็ก น ามาสกัดด้วย เฮกเซน 
โดยใช้ Soxhlet extractor หลังจากนัน้น าสารละลายทีไ่ด้น ามาล้าง
ด้วยน้ า 2 ครั้ง น าส่วนบนท่ีเป็นช้ันของ Hexane แยกออกมา แล้วท า
การแยกสารให้บรสิุทธ์ิด้วยวิธี Crystallization และ วิธี Thin layer 
chromatography (TLC) บนแผน่ Silica gel G60 F254 อะลูมิเนียม 
โดยใช้ Dichrolomethane : Methanol ในอัตราส่วน 95 : 5 เพื่อ
แยกหาสารออกฤทธิ์ท่ีสกัดได้จากชะเอมเหนือ 
3.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Disc diffusion 

แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบคือ S. epidermidis และ B. 
subtilis  โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรยีในอาหาร Mueller-Hinton Broth 

(MHB) ในตู้บ่มอุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16-18 ช่ัวโมง 
[2] แล้วน ามาเจือจางด้วยสารละลาย 0.85 % NaCl เทียบความขุ่น
กับ 0.5 McFarland  เพื่อให้ไดจ้ านวนเชื้อแบคทีเรียประมาณ 108 

cfu/ml หลังจากนั้น ใช้ไม้พันส าลีปลอดเช้ือจุ่มลงในสารละลายท่ีมี
เชื้อแบคทีเรีย ป้ายเชื้อลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton 
Agar (MHA) จากนั้นวางแผ่นกระดาษกรอง What man No.1 ขนาด 
6 มิลลิเมตร ที่มีสารสกดัปรมิาณ 25, 50, และ 75 µg/disc 
ตามล าดับ โดยใช้ 10% NaOH (1 N) และยาปฏิชีวนะ Ampicillin 
เป็น Vehicle control และ Positive control ตามล าดับ น าจาน
เพาะเช้ือไปบ่มในตู้ควบคุมอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง วัดบริเวณใส บันทึกผล โดยท าการทดลอง 3 ครั้ง 
3.4 วิธหีาค่า Minimum inhibition concentration (MIC) และ 
Minimum bactericidal concentration (MBC) 

ท าการทดสอบด้วยวิธี Broth microdilution method ใน 
หลุมเพาะเลี้ยงเช้ือ 96 well plate [3] โดยการละลายสารสกัด ใน 
10% NaOH (1 N) แล้วเติมลงในหลุมเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเช้ือ 
MHB ให้มีความเข้มข้นของตั้งแต ่ 0.25-512 µg/ml ด้วยวิธี two-
fold serial dilutions หลังจากนั้นเติมเช้ือ S. epidermidis และ B. 
subtilis ให้มีจ านวนเชื้อสดุท้ายในหลุมทดลองเท่ากับ 5x105 cfu/ml 
การทดลองด้วยวิธีนี้ใช้ยาปฏิชีวนะ Ampicillin, 0.5% NaOH (1 N)  
และ หลุมทีไ่ม่ใสส่ารสกัด เป็น positive, vehicle control และ 
negative control ตามล าดับ น าหลุมเพาะเลี้ยงเช้ือ 96 well plate 
ไป บ่มในตู้อบเพาะเลี้ยงเช้ืออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง ค่า MIC คือค่าความเข้มข้นต่ าสุดทีไ่ม่เห็นการเจรญิเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรีย หรือ ไม่เกดิความขุ่น ตรวจหาค่า MBC ด้วยการน า
อาหารเลี้ยงเช้ือจากหลมุที่ไมเ่กิดความขุ่นไปเพาะเลีย้งเช้ือบน MHA 
แล้วน าไปบม่ในตู้อบเพาะเลี้ยงเช้ืออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง ความเข้มข้นต่ าสุดทีไ่มส่ังเกตเห็นโคโลนีของเชื้อ
แบคทีเรียเจริญเติบโต จะเป็นคา่ MBC การทดลองทุกวิธีจะท า
ทั้งหมด 3 ครั้ง  
 
4. ผลการวิจัย 

 
4.1 สารออกฤทธิ์ส าคัญจากล าต้นชะเอมเหนือ 
หลังจากท าการตกผลึกแล้ว จะไดส้ารสกัดของชะเอมเหนือ มี
ลักษณะเป็นผลึกรูปเข็ม สเีหลือง ผลการทดสอบด้วยวิธี TLC
สังเกตเห็นลักษณะ Band ขนาดใหญ่ จ านวน 1 Band ดังรูปที่ 1 

 
 
รูปที่ 1 โครมาโตแกรมของสารลูปนิิฟอลิน ภายใต้แสง UV 254 nm. 
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4.2 ฤทธิ์ต้านเชื้อด้วยวิธี Disc diffusion 
     จากการทดสอบด้วยวิธี Disc diffusion พบว่า เกิด inhibition 
zone รอบแผ่น disc ที่มีสารสกัดชะเอมเหนือ มีขนาดเล็กกว่า ยา
แอมพิซิลลินท่ีเป็นสารมาตรฐาน ได้ผลตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  แสดงผลการต้านเชื้ อแบคที เ รีย ด้วยวิธี  Disc 
diffusion 
 

แบคทีเรีย 

ขนาดความกว้างของ
inhibitions zone (mm)   

สารสกัดจากชะเอมเหนือ  (µg) 

แอมพิ
ซิลลิน  

(µg) 

25 50 75 10 

S. epidermidis 12±0.1 16±0.1 18±0.2  50±0.1 

B. subtilis 9±0.2 12±0.1 17±0.1  26±0.1 

 
4.3 ฤทธิ์ต้านเชื้อด้วยวิธี Broth microdilution method 

      จากการทดสอบ พบว่า สารสกัดชะเอมเหนือ มีค่าความเข้มข้น
ต่ าสุด (MIC) ในการยับยั้งเ ช้ือ S. epidermidis และ B. subtilis 
เท่ากันคือ 8 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ มีค่าความเข้มข้นต่ าสุดใน
การฆ่าเช้ือ (MBC) เท่ากับ 16 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  ดังแสดงใน
ตารางที่ 2  

 

ตารางที่  2 แสดงค่ า   Minimum inhibitory concentration 
(MIC) และ Minimum bactericidal concentration (MBC) ของ
สารสกัดชะเอมเหนือเปรียบเทียบกับยาแอมพิซิลลิน 

  สารสกัดชะเอมเหนือ แอมพิซิลลิน 
เชื้อแบคทีเรีย MIC  MBC  MIC  MBC 

   (µg/ml) 
 
(µg/ml) (µg/ml) 

 
(µg/ml) 

S.epidermidis 8 16 0.25 0.5 
B. subtilis 8 16 0.25 0.5 

 
5. อภิปรายผล 
    การสกัดหาสารออกฤทธ์ิที่ส าคญั จากล าต้นชะเอมเหนือ (D. 
reticulata Craib.) ซึ่งอยู่ในวงศ์ Leguminosae-Papilionoideae 
พบว่า สารที่สกัดได้มลีักษณะเปน็ผลึกรปูเข็ม สีเหลือง ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสารลูปินิฟอลิน สอดคล้องกับผลการสกดัหา
สารลูปินิฟอลินในล าต้นชะเอม (Myriopteron extensum (Wight) 
K. Schum.) ซึ่งอยู่ในวงศ์ Apocynaceae พบว่า มีฤทธ์ิในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย เช่นกัน [4]  ในการศึกษาที่ผ่านมาสารที่สกดัไดจ้าก
ชะเอมเหนือ พบว่า เมื่อตรวจหาเอกลักษณ์ความถูกต้อง จัดเป็น

สารลูปินิฟอลิน ซึ่งเป็นสารประเภทฟลาโวนอยด์ จัดอยู่ในกลุ่ม ฟลา
โวโนน พบมากในพืชสมุนไพร และมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยามากมาย 
เมื่อน าสารชนิดนี ้ มาทดสอบหาฤทธ์ิต้านเช้ือ S. epidermidis และ 
B. subtilis  ผลการวิจัย พบว่า สารสกัดชะเอมเหนือ สามารถยับยัง้
การเจรญิเติบโตของเชื้อแบคทีเรยีก่อโรค โดยท าให้เกดิ inhibition 
zones บนอาหารเลี้ยงเช้ือ MHB ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่
เปรียบเทยีบกับยา Ampicillin มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ  (p<0.05)  ซึ่งเหมือนกับการศึกษาฤทธ์ิของลูปินิฟอลินใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรยีของสารสกัดจาก Eriosema chinense 
(แห้วประดู่) [5] และเมื่อทดสอบหาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธี 
Broth microdilution method ได้ค่า MIC และ MBC เท่ากับ 8 
และ 16 µg/ml ตามล าดับ จากผลดังกล่าว อาจสามารถน าสารสกดั
ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้านการเจริญของเชื้อก่อโรคได้ในอนาคต 
 
6. บทสรุป 
    จากงานวิจัยนี้ ได้ท าการสกัดล าต้นชะเอมเหนือด้วยตัวท าละลาย
เฮกเซน พบว่า เมื่อตกผลึกแล้ว สารสกัดที่ได้มีลักษณะผลึกเป็นรูป
เข็ม สีเหลือง ซึ่งเป็นลักษณะของสารประเภทลูปินิฟอลิน เมื่อน าสาร
สกัดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรค 2 
สายพันธุ์  คือ S. epidermidis และ B. subtilis พบว่า สารสกัด
ชะเอมเหนือ สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้ทั้งสองสายพันธุ์ที่
น ามาใช้ทดสอบในงานวิจัยนี้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเช้ือก่อโรคเมื่อเปรียบเทียบกับยา Ampicillin พบว่า ฤทธิ์ใน
การยับยั้งของสารสกัดต่ ากว่ายา Ampicillin อย่างมีนัยส าคัญ 
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ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเสื่อมสภาพของกระเบ้ืองในโบราณสถาน 
กรณีศึกษา พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

Environmental Factor Affecting the Deterioration of Earthenware Clay  
in Cultural Heritage: Case Study of Phra Pathom Chedi Pagoga,  

Nakhon Pathom Province 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและวิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาสําคัญที่ทําใหพระปฐมเจดียเสื่อมสภาพ พบวา
กระเบ้ืองดินเผาท่ีประดับภายนอกพระปฐมเจดียเสื่อมสภาพหลุดรอน สีซีดจาง และเคลือบรานเปนปญหาการเสื่อมสภาพที่สําคัญท่ีสุด มีสาเหตุ
จากสถานที่ตั้งอยูกลางแจง ตองเผชิญกับความรอนและความชื้น เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรอน ความชื้นและการเสื่อมสภาพของ
กระเบ้ืองดินเผาดวยวิธีเรงวงจรเปยกแหงทีส่ภาวะแตกตางกัน จากนั้นวิเคราะหลักษณะภายนอกดวยสายตาและกลองจุลทรรศน การสึกกรอน
ดวยการเปรียบเทียบน้ําหนักที่ลดลง และพ้ืนที่เสื่อมสภาพดวยโปรแกรมอิมเมจ เจ พบวา ความรอนจากแสงอาทิตยทําใหสีกระเบ้ืองดินเผาซีด
จางและเปลี่ยนแปลง วัสดุเคลือบผิวกระเบื้องชะลอการเสื่อมสภาพของกระเบื้องดินเผาได เมื่อทดสอบแบบเรงวงจรเปยกแหง แตละรอบวงจร
เทากับ  1 วัน 3 วัน และ 5 วัน ในน้ําจืดและน้ําทะเลเปนเวลา 30 สัปดาห พบวาใหผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) การเสื่อมสภาพ
แปรผันตามความถี่ของวงจรเปยกแหง โดยน้ําทะเลทําใหกระเบื้องดินเผาสึกกรอน พื้นผิวเคลือบรานและหลุดรอนมากกวาน้ําจืด นอกจากนี้พบ
การเจริญเติบโตของสาหราย Volvox sp. บนพื้นผิวกระเบื้องดินเผาที่ทดสอบดวยนํ้าจืด และพบผลึกเกลือบนพื้นผิวกระเบ้ืองท่ีทดสอบแบบเรง
วงจรดวยน้ําทะเลอยางชัดเจนดวย  
 
คําสําคัญ : ปจจัยสิ่งแวดลอม, กระเบื้องดินเผา, วงจรเปยกแหง, พระปฐมเจดีย  
 

Abstract 
This research aims to investigate and analyze the environmental factors which it the majority problem of the 

deterioration of Phra Pathom Chedi pagoda. It was found the important problem was earthenware clay decorated on the 
pagoda have been deteriorating as color pale till the color of earthenware clay was change, peeled off and crazed. That 
problem was affected by heat and moisture. The relation of heat, moisture and the deterioration of earthenware clay 
was studied by varied wet-dry accelerated cycle. Later, analyzed the characteristic by visual and microscopic. Also, 
weathering degree and deteriorating area of earthenware clay by weight loss and Image j Fiji. The results were shown, 
heat from sunlight caused the color of earthenware clay pale and changeable. Coated by glossy-transparent glaze could 
retard the weathering of earthenware clay. The results of accelerated cycles which were operated, each cycle equaled 
1, 3 and 5 days in freshwater and seawater for 30 weeks were different significantly (P<0.05). The deterioration of 
earthenware clay direct variated with the frequency of wet-dry cycles. Seawater affected on the deterioration of 
earthenware clay than freshwater. Additionally, it was detected green algae as Volvox sp. growth on the earthenware clay 
surface treated with freshwater and salt crystallization on the earthenware clay surface treated with seawater obviously. 
 
Keywords : Environmental factors, Earthenware clay, Wet-dry cycle, Phra Pathom Chedi  
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1. บทนํา 
 แหลงศิลปกรรม คือ โบราณสถาน ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร 
โบราณคดี และสถาปตยกรรม [1]  ปจจุบันแหลงศิลปกรรมของ
ประเทศจํานวนไมนอยกําลังประสบปญหาวัสดุที่เปนองคประกอบ
เกิดเสื่อมสภาพ โดยมีสภาพแวดลอมที่อยูรอบศิลปกรรมเปนปจจยั
เรง พระปฐมเจดียซึ่งเปนโบราณสถานสําคัญในจังหวัดนครปฐม 
พบวามีปญหาการเสื่อมสภาพจากปจจัยสิ่งแวดลอมเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการเสื่อมสภาพของกระเบื้องดินเผา 
(Earthenware clay; Red clay; Surface clay) เ ค ลื อ บ ใ ส 
(Transparent glaze) งานวิจัยนี้จึงกําหนดขึ้นมีจุดประสงคเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธของปจจัยสิ่งแวดลอมที่สําคัญซึ่งมีผลตอการ
เสื่อมสภาพของกระเบ้ืองดินเผาประดับพระปฐมเจดีย ทั้งนีเ้พื่อให
ไดขอมูลอันเปนประโยชนตอการบริหารจัดการพระปฐมเจดีย
ตลอดจนโบราณสถานอื่นที่มีปญหาการเสื่อมสภาพลักษณะ
ใกลเคียงกัน มีเปาหมายเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของ
ประเทศไทยใหยั่งยืนสืบไป 
 

 
รูปที่ 1 พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

 

2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย 
2.1 วสัดุและอุปกรณ  
  กระเบื้องดินเผาเคลือบใส ขนาด 8 x 8 x 0.7 เซนติเมตร  
(ซ.ม.) จากจังหวัดอยุธยา ซึ่งเปนแหลงทีไ่ดรับคําแนะนําจาก
บุคลากรของพระปฐมเจดียวาเปนแหลงเดียวกันกับกระเบื้องดิน
เผาที่ ใชประดับภายนอกพระปฐมเจดียในปจจุบัน ตะแกรง
พลาสติก ขนาด 25 x 40 x 9 ซ.ม. กระบะพลาสติก ขนาด 28 x 
42.5 x 9.5 ซ.ม.  น้ําจืด  น้ําทะเล เคร่ืองชั่งน้ําหนักทศนิยม 2 
ตําแหนง  ยี่หอ AMPUT  ตูอบลมรอน  ยี่หอ Memmert รุน UN, 
UF  Munsell soil color book ( Revised 2012)  โ ป รแก รม
ประมวลผลภาพอิมเมจ เจ ฟจิ (Image J Fiji) ซึ่งเปนซอฟตแวรที่
สรางขึ้นและสามารถนําไปใชไดในทุกจุดประสงคโดยไมตองเสีย
คาใชจาย (Freeware)  และโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
2.2 วิธีการวิจัย 
 สํารวจพื้นที่เพื่อรวบรวมปญหาการเสื่อมสภาพของพระปฐม
เจดียรวมกับการสัมภาษณผูเก่ียวของ วิเคราะหและนําปญหา
สําคัญ ไดแก ปญหาการเสื่อมสภาพของกระเบื้องดินเผา บนพื้นผิว
พระปฐมเจดียที่สัมผัสกับความรอนจากแสงอาทิตยและความชื้น
เปนประเด็นศึกษาความสัมพันธของปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ

การเสื่อมสภาพของพระปฐมเจดีย วางแผนและทดสอบการ
เสื่อมสภาพของกระเบื้องดินเผาจากปจจัยสิ่งแวดลอม ไดแก ความ
รอนและความชื้น โดยวิธีทดสอบแบบเรงวงจรเปยกแหง (Wet-
Dry cycles) [2] ดวยขั้นตอนการทดสอบ ดังน้ี 
2.2.1 สุมตัวอยางกระเบ้ืองดินเผาอยางงาย (Random sampling) 
จากนั้นจําแนกเปน 16 กลุม กลุมละ 6 ซ้ํา  
2.2.2 ชั่งนํ้าหนักตั้งตนของกระเบื้องดินเผาดวยเคร่ืองชั่งทศนิยม 2 
ตําแหนง 
2.2.3 ทดสอบดวยวิธีการเรงวงจรเปยกแหง  
 กลุมที่ 1-10 ดําเนินการ ณ อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ  
เปนระยะเวลา 30 สัปดาห รายละเอียดของการทดสอบแตละกลุม
ตัวอยางดวยวงจรเปยก และวงจรแหง ดังน้ี  
 วงจรเปยก : เทน้ําจืดหรือน้ําทะเลลงในกระบะพลาสติก ให
ระดับน้ําสูง 10 ซ.ม. จากพื้นกระบะ แชแผนกระเบ้ืองดินเผาในน้ํา 
 วงจรแหง : ผึ่งแผนกระเบ้ืองดินเผาบนแผนปูพลาสติกสะอาด 
ในพื้นที่สัมผัสแสงแดดและความชื้นตามสภาวะธรรมชาติบริเวณ
เดียวกันท้ังหมด 
 กลุมที่ 1 : ตั้งไวที่รม สัมผัสแสงแดดและความชื้นตามสภาวะ
ธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาการทดสอบ  
 กลุมที่ 2 : ตั้งไวกลางแจง สัมผัสแสงแดดและความชื้นตาม
สภาวะธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาการทดสอบ  
 กลุมท่ี 3 : แชน้ําจืด ตลอดระยะเวลาทดสอบ 
 กลุมท่ี 4 : แชน้ําทะเล ตลอดระยะเวลาทดสอบ  
 กลุมท่ี 5 : วงจรแหง 1 วัน วงจรเปยกในน้ําจืด 1 วัน  
 กลุมท่ี 6 : วงจรแหง 3 วัน วงจรเปยกในน้ําจืด 3 วัน  
 กลุมท่ี 7 : วงจรแหง 5 วัน วงจรเปยกในน้ําจืด 5 วัน 
 กลุมท่ี 8 : วงจรแหง 1 วัน วงจรเปยกในน้ําทะเล 1 วัน 
 กลุมท่ี 9 : วงจรแหง 3 วัน วงจรเปยกในน้ําทะเล 3 วัน 
 กลุมท่ี 10 : วงจรแหง 5 วัน วงจรเปยกในน้ําทะเล 5 วัน 
 สําหรับกลุมที่ 11-16 นั้น ดําเนินการที่อุณหภูมิแตกตางกัน 
รายละเอียดของการทดสอบแตละกลุมตัวอยางดวยวงจรเปยก 
และวงจรแหง ดังน้ี 
 วงจรเปยก : เทน้ําในอุณหภูมิหอง (RT) หรือน้ําอุณหภูมิต่ํา 
หรือ 2 องศาเซลเซียส (oC) ลงในกระบะพลาสติก ใหระดับน้ําสูง 
10 ซ.ม. แชแผนกระเบ้ืองดินเผาในนํ้าเปนเวลา 15 นาที  
 วงจรแหง : อบแผนกระเบื้องดินเผาในอุณหภูมิที่แตกตางกัน
เปนเวลา 30 นาที 
 กลุมท่ี 11 : วงจรเปยก RT วงจรแหง 60 oC 
 กลุมท่ี 12 : วงจรเปยก RT วงจรแหง 120 oC 
 กลุมท่ี 13 : วงจรเปยก RT วงจรแหง 180 oC 
 กลุมท่ี 14 : วงจรเปยก 2 oC วงจรแหง 60 oC 
 กลุมท่ี 15 : วงจรเปยก 2 oC วงจรแหง 120 oC 
 กลุมท่ี 16 : วงจรเปยก 2 oC วงจรแหง 180 oC 
2.2.4 เมื่อทดสอบครบตามระยะเวลาที่กําหนด วิเคราะหผลการ
เสื่อมสภาพของกระเบื้องดินเผา ไดแก วิเคราะหผลการสึกกรอน 
โดยการชั่งน้ําหนักกระเบื้องดินเผาเพื่อเปรียบเทียบน้ําหนักกอน
และหลัง [3] รายงานผลน้ําหนักที่ลดลง วิ เคราะหผลการ
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เสื่อมสภาพของพ้ืนที่ผิว ไดแก การเปลี่ยนแปลงสีดวยสมุดเทียบสี  
การหลุดรอน การแตกราว การโปงพอง ดวยโปรแกรมประมวลผล
ภาพอิมเมจเจ ฟจิ ตัวอยางขั้นตอนการวิเคราะหดังรูปที ่2 รวมทั้ง
การเกิดลักษณะการเสื่อมสภาพอื่นๆ ดวยสายตา  
 

 
รูปที่ 2 การวิเคราะหพ้ืนท่ีเสื่อมสภาพของกระเบ้ืองดินเผา 

ดวยโปรแกรมอิมเมจ เจ ฟจิ 
 

3. ผลการวิจัย  
3.1 การเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นผิวกระเบื้องดินเผา 
3.1.1 สี 
 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีกระเบ้ืองดินเผา กอนและหลัง
ทดสอบการเสื่อมสภาพแบบเรงวงจร ซึ่งวัดผลโดยใชสมุดเทียบสี  
ไดผลเปนคาสีและภาพ ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปลี่ยนแปลงสีของกระเบ้ืองดินเผา 
กระเบ้ือง
ดินเผา 

กอนทดสอบ หลังทดสอบ 

ดานหนา 
  

2.5YR 3/6 
หรือ สี Dark red 

 
2.5YR 4/6  

หรือ สี Red 

ดานหลัง 
  

5YR 6/6  
หรือ สี Reddish yellow 

  
2.5YR 6/6  
หรือ สี Light red 

  
 การวิเคราะหสีที่เปลี่ยนแปลงดวยระบบเทียบสีของมันเซลจะ
รายงานผลเปน คา Hue, Value และ Chroma ในสวนของคา 
Hue คือ เนื้อสีแทหรือเฉดสี  คา Value คือ ความสวางของสี  
(Lightness; Brightness ) สวนคา Chroma เปนคาที่แสดงความ
บริสุทธิ์ของสี (Purity) และคาแสดงความเขมหรือความจางของสี 
(Saturation) [4],[5] 
 จากการวิจัยพบวาคาการเปลี่ยนแปลงสีกระเบ้ืองดินเผาดินเผา
เคลือบแดงดานหนา จาก 2.5YR 3/6 Dark red เปน 2.5YR 4/6  
Red นั้นพบวา Value เปลี่ยนแปลง คือ สีสวางมากขึ้นหรือจางลง 

สําหรับกระเบื้องดินเผาดานหลัง เปลี่ยนแปลงจาก 5YR 6/6 
Reddish yellow เปน 2.5YR 6/6 Light red คาที่เปลี่ยนแปลง 
คือ Hue หรือเฉดสีเปลี่ยนแปลง 
3.1.2 การหลุดรอนและเคลือบราน 
 การทดสอบการเสื่อมสภาพของกระเบื้องดินเผาแบบเรงวงจร
เปยกแหงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ผิวกระเบื้องดิน
เผา พบวาผลชัดที่ผิวดานหนาที่มีการเคลือบเกิดการแตกราน
มากกวาดานหลังที่ไมมีการเคลือบ ลักษณะการแตกราวจะปรากฏ
เปนรอยเสนแตกแขนง พบทั่วไปบนแผนกระเบื้องดินเผา เมื่อ
ตรวจวัดพื้นที่ผิวกระเบื้องดินเผาที่แตกราวทั้งหมดดวยโปรแกรม
อิมเมจ เจ ฟจิ ไดผลดังรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพื้นที่เสื่อมสภาพของกระเบื้องดินเผา 
จากการทดสอบดวยวิธีการเรงวงจรเปยกแหง 

เมื่อระยะเวลาตางกัน 
 

 ผลการเปรียบเทียบการเสื่อมสภาพของกระเบื้องดินเผา พบวา 
การเสื่อมสภาพของพ้ืนที่กระเบื้องดินเผามีความแตกตางกัน 
กระเบื้องดินเผาที่ตั้งอยูกลางแจงเสื่อมสภาพมากกวากระเบ้ืองดิน
เผาที่ตั้งอยูในที่รม น้ําทะเลทําใหกระเบื้องดินเผาเสื่อมสภาพ
มากกวาน้ําจืด โดยการเสื่อมสภาพจากน้ําจืดและนํ้าทะเลดังกลาว
แปรผันตามความถี่ของการเปยกและแหง กลาวคือ วงจรเปยก 1 
วันสลับกับวงจรแหง 1 วัน เสื่อมสภาพมากกวาวงจรเปยก 3 วัน
สลับกับวงจรแหง 3 วัน และวงจรเปยก 5 วันสลับกับวงจรแหง 5 
วันตามลําดับอยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวาไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
3.1.3 การเจริญเติบโตของสาหราย 
 หลังทดสอบการเสื่อมสภาพดวยวงจรเปยกแหงเปนเวลา 4 
สัปดาห พบวามีสาหรายเจริญเติบโตบนพื้นผิวกระเบื้องดินเผาและ
บริเวณภาชนะ เมื่อนําสาหรายดังกลาวไปวิเคราะหดวยกลอง
จุลทรรศนที่ กําลังขนาด 40*100 พบวาสาหรายดังกลาว คือ 
Volvox sp.  เปนสาหรายสี เขียว พบไดทั่วไปตามแหลงน้ํ า
ธรรมชาติ ลักษณะเปนพืชเซลลเดียวมีหลายสปชีส อยูรวมกันเปน
โคโลนี (Colony) และมีลักษณะเปนทรงกลมเคลื่อนที่ได การ
เจริญเติบโตของสาหรายบนกระเบ้ืองดินเผานี้ทําใหผิววัสดุเปลี่ยน
สี เปนคราบลื่นเมื่อเปยก เมื่อแหงสาหรายจะเกาะพื้นผิวแนนขึ้น 
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รูปท่ี 4 สาหรายบนพื้นผิวกระเบื้องดินเผา 
 
3.1.4 การเกิดผลึกเกลือ 
 หลังทดสอบการเสื่อมสภาพดวยวงจรเปยกแหงเปนเวลา 8 
สัปดาห พบวากลุมตัวอยางกระเบื้องดินเผาที่ทดสอบวงจรเปยก
ดวยน้ําทะเล เร่ิมมีการตกผลึกของเกลือบนพื้นผิวกระเบื้องดินเผา
และบริเวณภาชนะที่ใชดําเนินการ ปริมาณของผลึกเกลือที่เกิดขึ้น
จะเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาทดสอบ 
 
3.2 การเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักของกระเบ้ืองดินเผา 
 การทดสอบการเสื่อมสภาพดวยวิธีการเรงวงจรเปยกแหง ซึ่ง
ดําเนินการโดยการแชน้ําทะเลหรือน้ําจืดและผึ่งภายใตอุณหภูมิ
และความดันบรรยากาศ ทําใหพื้นผิวกระเบื้องดินเผาแตกรานและ
หลุดรอน การสึกกรอนดังกลาววิเคราะหไดโดยการนํากระเบื้องดิน
เผาไปชั่งน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงจากน้ําหนักเร่ิมตน แสดงผลได ดัง
รูปท่ี 5 
 

 
รูปที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการสึกกรอนของกระเบื้องดินเผา  

จากการทดสอบดวยวิธีการเรงวงจรเปยกแหง 
เมื่อระยะเวลาตางกัน 

 
 กระเบื้องดินเผาที่ตั้งไวในที่รมตลอดเวลา น้ําหนักเปลี่ยนแปลง
นอยที่สุดและนอยกวากระเบื้องดินเผาที่ตั้งไวกลางแจงตลอดเวลา 
โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 0.05 หรือที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  [t-Test: Unequal Variances;  t Stat= -2.81, 
P(T<=t) one-tail=0.02] เมื่อเปรียบเทียบน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลง
หลังทดสอบแบบเรงวงจร พบวา ความถี่ของวงจรเปยกแหง มีผล
ตอการเสื่อมสภาพ กระเบ้ืองดินเผาที่ทดสอบแบบเรงวงจรแตละ
แบบ ไดแก  1 วัน 3 วัน และ 5 วัน ในน้ําจืดใหผลแตกตางกัน
อ ย า ง มี นั ย สํ า คั ญ  [ ANOVA:  Single Factor; P= 0. 0003]  
เชนเดียวกันกับการทดสอบดวยน้ําทะเล [ANOVA: Single 
Factor; P=8.66E-06]   

 การทดสอบดวยวงจรเปยกแหง 1 วัน มีการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักมากที่สุดหรือเสื่อมสภาพมากกวาแบบวงจรเปยกแหง 3 
วัน และแบบวงจรเปยกแหง 5 วัน ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
วงจรเปยกแหงระหวางน้ําจืดและน้ําทะเล พบวาน้ําทะเลทําให
กระเบื้องดินเผาเสื่อมสภาพไดมากกวา ทดสอบในกลุมตัวอยาง
วงจรเปยกแหง 1 วัน ซึ่งมีการเสื่อมสภาพมากที่สุด อยางไรก็ตาม
ความแตกตางกันดังกลาวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ [t-Test: Equal 
Variances;  t Stat= -0.77, P(T<=t) one-tail=0.23]  
 งานวิจัยนี้ยังไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเสื่อมสภาพเพ่ิมเติม 
ไดแก ความแตกตางระหวางอุณหภูมิของวงจรเปยก และอุณหภูมิ
ของวงจรแหง  เปรียบเทียบระหวางน้ําทะเลและน้ําจืดดวยวงจร
เปยกแหงแบบ 1 วัน ความแตกตางของอุณหภูมิดังกลาว คือ 
อุณหภูมิหองและอุณหภูมิต่ํา ไดแก 23 oC และ 2 oC ตามลําดับ 
เปนวงจรเปยก สวนการอบกระเบ้ืองดินเผา 60 120 และ 180 oC 
เปนวงจรแหง  
 พบวาความแตกตางระหวางอุณหภูมิของวงจรเปยกแหงมีผล
ตอการเสื่อมสภาพของกระเบื้องดินเผาอยางมีนัยสําคัญทั้งการ
ทดสอบดวยวงจรเปยก ณ อุณหภูมิหอง [ANOVA: Single Factor; 
P=8.66E-06]  และการทดสอบดวยวงจรเปยก ณ อุณหภูมิ 2 oC 
[ANOVA: Single Factor; P=4.94E-09]  กล าวอีกนัยหนึ่ งว า 
ความแตกตางระหวางอุณหภูมิของวงจรแหงและเปยกยิ่งเพ่ิมขึ้น 
จะทําใหกระเบื้องดินเผาเสื่อมสภาพมากขึ้น 
 

 

รูปที ่6 ผลการเปรียบเทียบการสึกรอนของกระเบ้ืองดินเผา 
จากการทดสอบดวยวิธีการเรงวงจรเปยกแหง 

เม่ืออุณหภูมิแตกตางกัน 
   

4. อภิปรายผลการวิจัย 
 ปญหาจากปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอการเสื่อมสภาพของ
พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม มีหลายลักษณะ เชน ปูนที่ทาสี
ขาวพบคราบสีดําจากเชื้อราและจุลินทรียอื่นๆ ตนโพธ์ิงอกจาก
รอยแตกของปูน อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณและสํารวจพบวา
ปญหาการเสื่อมสภาพกระเบื้องดินเผาที่ประดับภายนอกพระปฐม
เจดียเปนปญหาสําคัญที่สุด เน่ืองจากตั้งอยูกลางแจงจึงทําใหเกิด
การสึกกรอนอยางรวดเร็ว [6] กระเบ้ืองดินเผาไดรับความรอนจาก
แสงอาทิตยเกือบตลอดวัน และไดรับความชื้นจากฝน รวมทั้ง
ความชื้นในบรรยากาศในตอนกลางคืนดวย ภาวะที่วัสดุรอนและ
เย็นจากอุณหภูมิของสิ่ งแวดลอมเปนปจจัย เร งทําให วัสดุ
เสื่อมสภาพ [7],[8],[9] เชน พื้นผิวแตกราว หลุดรอน หรือสีของ
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วัสดุซีดจางลง ทั้งนี้พบวาพื้นผิวของกระเบื้องที่เคลือบดวยวัสดุ
เคลือบแบบใสจะแตกระแหงเปนรอยเล็กๆ เรียกวา เคลือบราน 
(Crazing) ซึ่งมีขอเสียหลายประการ คือ ทําใหพื้นผิวของเจดียมี
ความแข็งแรงลดลง รอยรานเปนชองทางใหน้ําหรือความชื้นซึมเขา
ไป และรอยรานเปนที่สะสมของคราบสกปรก [10] กอนหลุดรอน
จากนั้น เนื้อกระเบื้องดินเผาจะสึกกรอนตามลําดับ เนื่องจาก
ความชื้นจะซึมผานเขาไปภายในวัสดุได 
 สําหรับสีของกระเบื้องดินเผานั้น ดานที่มีการเคลือบหรือ
ดานหนานั้น พบวาสีจะซีดจางแตดานที่ไมมีการเคลือบวัสดุหรือ
ดานหลังเฉดสีจะเปลี่ยนแปลง แสดงใหเห็นวาวัสดุเคลือบผิว
กระเบื้องดินเผาชะลอปญหาสีกระเบื้องเปลี่ยนแปลงได แตไมได
ปกปองรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสีซีดหรือจาง
ลง [11] การเสื่อมสภาพของกระเบ้ืองดินเผาของพระปฐมเจดียยัง
แปรผันตามความถี่ของภาวะเปยกแหง พบวาการทดสอบดวย
วงจรเปยกแหง 1 วัน มีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักมากที่สุดหรือ
เสื่อมสภาพมากกวาแบบวงจรเปยกแหง 3 วัน และแบบวงจรเปยก
แหง 5 วัน ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อความแตกตางระหวางอุณหภูมิวงจร
เปยกและแหงเพ่ิมขึ้น จะทําใหกระเบื้องดินเผาเสื่อมสภาพเพ่ิมขึ้น
ดวย สําหรับการเปรียบเทียบผลของภาวะเปยกจากน้ําจืดและน้ํา
ทะเล พบวาความเค็มจากน้ําทะเลจะกอใหเกิดผลึกเกลือที่พื้นผิว
วัสดุ เปนคราบบนกระเบื้องดินเผา การเกิดผลึกเกลือดังกลาว
สามารถเกิดขึ้นไดทั้งบนพื้นผิวและภายในวัสดุ มีผลใหความ
แข็งแรงของวัสดุลดลงและสึกกรอนไดเพ่ิมขึ้น [12] สําหรับน้ําจืด
นั้น ไมพบคราบเกลือบนพื้นผิว แตพบวามีการเจริญเติบโตของ
สาหรายสีเขียว ประเภท volvox globator L. การเจริญเติบโต
ของสาหรายดังกลาวไมเพียงแตทําใหพื้นผิวกระเบื้องดินเผาไม
สวยงาม แตสามารถดูดซับความชื้นมาสูกระเบื้องดินเผา ทําให
ความแข็งแรงของวัสดุลดลง ทั้งยังพบวาสาหรายเปนสิ่งมีชีวิตที่
บุ ก เบิก  (Pioneer organisms)  เหนี่ ย วนํ า ใหสิ่ งมี ชี วิ ตอื่ นๆ 
เจริญเติบโตบนโบราณสถานตอไปไดดวย [13]   
  

5. สรุปผลการวิจัย 
 ปญหาการเสื่อมสภาพของพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม ที่
สําคัญท่ีสุด คือ ปญหาการเสื่อมสภาพของกระเบื้องดินเผาประดับ
พระปฐมเจดีย มีสาเหตุจากความรอนและความชื้นเปนสําคัญ ทํา
ใหกระเบื้องดินเผามีสีซีดและเปลี่ยนสี พื้นผิวแตก หลุดรอนและ
สึกกรอน ความถี่ของภาวะเปยกแหงจากสิ่งแวดลอม และความ
แตกตางของอุณหภูมิเปยกและแหงดังกลาวทําใหปญหาการ
เสื่อมสภาพรุนแรงขึ้น แนวทางการลดปญหาหรือปองกันปญหา 
คือ การปองกันโอกาสการไดรับความรอนสลับความเย็นจาก
อุณหภูมิสิ่งแวดลอม วัสดุเคลือบใสกระเบื้องดินเผาสามารถลด
หรือชะลอปญหาได แตยังไมเพียงพอ เน่ืองจากวัสดุเคลือบใสนั้น
ปองกันความชื้นไมใหสัมผัสเน้ือวัสดุกระเบื้องดินเผาโดยตรง แตไม
สามารถปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตยได สีของวัสดุ
จึงซีดจางลง และเมื่อวัสดุเคลือบเสื่อมสภาพลง เน้ือดินซึ่งเปนวัสดุ
ของกระเบื้องดินเผาจะเสื่อมสภาพลงอยางรวดเร็ว แนวทางการ
ปองกันและลดปญหา คือ การปรับปรุงวัสดุเคลือบใหสามารถ

ปองกันรังสอีัลตราไวโอเลต หรือปรับคุณสมบัติของวัสดเุคลือบโดย
คํานึงถึงคาสัมประสิทธิการขยายตัวเน่ืองจากความรอน (CEO) ให
คาดังกลาวของดินที่ใชทํากระเบื้องและวัสดุเคลือบแตกตางกัน
นอยที่สุด เพื่อลดปญหาเคลือบรอนหรือกระเทาะ [14] และการ
ปองกันไมใหกระเบื้องดินเผาสัมผัสความรอนสลับความเย็นจาก
สิ่งแวดลอมโดยตรง รวมทั้งการปองกันวัสดุจากความชื้นจาก
บรรยากาศที่จะดูดซึมเขาสูวัสดุดวยการใชสารกันน้ํา (Water 
repellent) เปนวิธีอนุรักษท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ตองศึกษาความเปนไป
ไดและความเหมาะสมเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
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บทคัดย่อ 
การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบจ าลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ได้แก่ 
รูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม, รูปแบบต้นไม้ตัดสินใจ (J48) และรูปแบบนาอีฟเบย์ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นคะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2559 จ านวน 7 คณะ รวมทั้งสิ้น 21 ระเบียน ซ่ึงพิจารณาจากปัจจัยคะแนน
ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน 5 องค์ประกอบด้วยสถิติการถดถอยพหุคูณ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนน
การประเมินมากที่สุดจากทั้งหมด 5 องค์ประกอบ รองลงมาได้แก่องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ และส าหรับรูป
แบบจ าลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า รูปแบบโครงข่ายประสาทเทียมมีค่าความถูกต้องร้อยละ 100.00 มีค่าคลาดเคลื่อน
เฉลี่ย 0.04 รองลงมาได้แก่รูปแบบต้นไม้ตัดสินใจ (J48) มีค่าความถูกต้องร้อยละ 95.24 มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.08 และรูปแบบนาอีฟเบย์   
มีค่าความถูกต้องร้อยละ 95.24 มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.08 ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่ารูปแบบโครงข่ายประสาทเทียมเป็นรูปแบบการพยากรณ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจ าลองรูปแบบอื่น จากการวิจัยครั้งนี้          
มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยปทุมธานีท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะว่าควรพัฒนาด้านการ
ผลิตบัณฑิต และการวิจัย ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : เหมืองข้อมูล, การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, โครงข่ายประสาทเทียม, ต้นไม้ตัดสินใจ, นาอีฟเบย์ 
 

Abstract 
The purposes of the research study are to examine the factors of the evaluation of education qualities at the 

faculty level in Pathum Thani University and to compare the models of the internal quality evaluations by using the 
data mining techniques: neural network, decision tree (j48), and Naive Bayes. The data are the scores from evaluating 
the education qualities at the faculty level in the academic years of 2014 – 2016. There were 7 faculties and 21 registrations. 
There are 5 factors of the scores including multi regression. The most significant factor is the 1th factor, developments 
of graduates, followed by the 2nd factor, prioritization. Regarding the models, it is found that the neural network has 
the accuracy rate of 100% and average error of 0.04. It is followed by the decision tree (j48) with the accuracy rate of 95.24% and 
the average error of 0.08 and Naive Bayes with the accuracy rate of 95.24% and the average error of 0.08, respectively. 
It can be concluded that the neural network is the most effective prediction model for the internal evaluation of the education 
qualities as compared to the other models. This research study is useful for the university by identifying the factors 
affecting the evaluation scores and indicating that the developments of graduates and research studies should be improved.  
Keywords : Data Mining, Internal Quality Assessment, Neural Network, Decision Tree, Naive Bayes 
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1. บทน า 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการ
พัฒ นา ติดตามตรวจสอบและประเมินการด า เนิ น งานของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย สถานศึกษาและหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีมาตรฐานก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา [1] 
และได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ
ส่งเสริม สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน 
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อม ส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและ
ประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะ วิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [2] โดยส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังพัฒนาระบบการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีคุณภาพการศึกษา 
5 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต, องค์ประกอบ
ที่ 2 การวิจัย, องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ, องค์ประกอบที่ 
4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนโดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) 
 การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษาเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความ
สน ใจ  เพ ราะ เพิ่ ม ค วามสามารถขอ งระบ บ สารสน เท ศ ใน
สถาบันการศึกษา โดยประมวลผลจากข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งเก็บไว้

ในระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษา มีประโยชน์ทั้งในส่วนของ
การบริหารสถาบันการศึกษา และการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา 
การท าเหมืองข้อมูลมีเป้าหมาย 2 ด้าน เป้าหมายแรก คือ การท า
เหมืองข้อมูลเพื่อท านาย (Predictive Data Minting) เพื่อจ าแนก
ประเภท  (Classification) ท านาย (Prediction) หรือคาดคะเน 
(Estimation) ปรากฏการณ์หรือข้อมูลที่เกิดขึ้น และเป้าหมายที่สอง  
คือ การท าเหมืองข้อมูลเพื่ออธิบาย (Descriptive Data Mining) 
เป็นการผลิตสารสนเทศใหม่ที่มีสาระบนพื้นฐานของชุดข้อมูลที่มีอยู่ 
เพื่อวิเคราะห์ท าความเข้าใจข้อมูลที่มี  โดยค้นหารูปแบบและ
ความสัมพันธ์ซ่ึงซ่อนอยู่ ภายในชุดข้อมูล [3] 
 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) มาใช้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อการ
พัฒนากระบวนการท าให้ได้มีซึ่งความส าเร็จในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเพื่อเป็น
การหารูปแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุด 

 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะของ มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยพหุคูณ  
 2. เพื่ อ เปรียบเที ยบรูปแบบจ าลองการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ได้แก่ รูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม, 
รูปแบบต้นไม้ตัดสินใจ (J48) และรูปแบบนาอีฟเบย ์
 

3. วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลคะแนน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ประจ าปีการศึกษา 2557-2559  โดยมีข้อมูลของระดับ
คณะทั้ง 3 ปี  จ านวน  7 คณะ รวมทั้งสิ้น 21 ระเบียน และใช้
คะแนนตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบมาเป็นข้อมูลใน
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบจ าลองการประเมิน
คุณภายการศึกษาภายในแต่ละแบบจ าลอง โดยน าเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูล ในรูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม , รูปแบบต้นไม้
ตัดสินใจ (J48) และรูปแบบนาอีฟเบย์ มาเปรียบเทียบค่าความ
ถูกต้อง (accuracy) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน 
(Mean Absolute Error) ค่าความแม่นย า (Precision) ค่าความ
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อ่อนไหว (recall) และค่าเฉลี่ยของความแม่นย าและค่าความ
อ่อนไหว (f measure) น ามาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
      ผู้วิจัยใช้ข้อมูลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะของมหาวิทยาลัยปทุมธานี จากส านักคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 โดยมีข้อมูล
ของระดับคณะทั้ง 3 ปี รวมทั้งสิ้น 21 ระเบียน  
3.2 เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ในการทดลอง  
      ผู้วิจัยใช้ข้อมูลไฟล์ .xlsx, .CSV และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมา
วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ และใช้โปรแกรม Weka เวอร์ชัน 3.8 เป็นเครื่องมือใน
การทดลองแบบจ าลอง เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบจ าลองการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละแบบจ าลอง โดยแบ่งขั้นตอนการ
ท าวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.2.1 การเตรียมข้อมูล  
    น าข้อมูลคะแนนที่ได้มาทั้ง 5 องค์ประกอบจากการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 จ านวน 7 คณะ รวม
ทั้งสิ้น 21 ระเบียน ตามตารางข้อมูลเป็นไฟล์ .xlsx, .CSV ดังตาราง
ที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

 
 
 
 

3.2.2  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 
  น าไฟล์ .xlsx ตามตารางที่ 1 มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส า เร็ จ รู ป ม าวิ เค ราะห์ ด้ ว ย สถิ ติ ถ ด ถอยพ หุ คู ณ  (Multiple 
Regression Analysis) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ด้ ว ย ส ถิ ติ ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ  (Multiple 
Regression Analysis)  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 
Y จ านวน 1 ตัวแปร และตัวแปรอิสระ X จ านวน 2 ตัวแปรขึ้นไป 
โดยที่ มี ความสัมพันธ์อยู่ ในรูป เชิ งเส้น  ซึ่ งสามารถเขียนเป็น
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

 Y = 0 + 1X1 + 2X2 +….+ nXn + e        (1) 
  Y คือ ตัวแปรตาม 
 X คือ ตัวแปรอิสระ 

 0  คือ เป็นระยะตัดแกน y หรือค่าเริ่มต้นของเส้นสมการ
ถดถอย 

 1 - n   คื อ  สั ม ป ระ สิ ท ธิ์ ก า ร ถ ด ถ อ ย  (Regression 
Coefficient) ตัวท่ี 1 ถึงตัวที่ n 
 e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม [4] 
3.2.3  การทดลอง 
 น าข้อมูลไฟล์ .CSV ที่ได้ท าการเตรียมข้อมูลไว้แล้ว ตาม
ตารางที่  1 ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่สามารถน ามาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรม Weka 3.8 [5] เพื่ อเปรียบเทียบรูปแบบจ าลองการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยใช้แบบจ าลองดังนี้ 
 1. โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: 
ANN) เป็นการศึกษาระบบการท างานของเซลล์ ประสาทภายใน
สมองที่ประกอบด้วยเซลล์ประสาท (Neuron) และเส้นประสาทโดยที่
เซลล์ประสาทจะเชื่อมต่อกันในรูปแบบโครงข่าย ซึ่งการวิเคราะห์ 
และประมวลผลข้อมูลของระบบประสาทนั้นจะส่งข้อมูลผ่านระบบ
โครงข่ายของเซลล์ประสาท และท างานในลักษณะขนานคือ ท า
กิจกรรม หรืองานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์  
ที่ต้องการ โดยการท างานของสมองในรูปแบบที่กล่าวมาในข้างต้น
นั้นมีความสามารถหลายประการเช่น การสังเกต เรียนรู้ จดจ า ท าซ้ า 
และแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ซึ่งโครงข่ายประสาทเทียมได้จ าลองรูปแบบ
การท างาน และโครงสร้าง การเชื่อมต่อดังกล่าวมา เพื่อท าให้ระบบ
คอมพิ วเตอร์สามารถท างานที่ สมองท าได้  ซึ่ งสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพใน การท างานให้มากขึ้น และช่วยลดข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการท างาน [6] 

ID 

Score 
Total 

1 2 3 4 5 
Average Quality 

1 2.02 4.06 5.00 5.00 4.00 3.26 fair 
2 2.74 3.65 5.00 5.00 4.50 3.57 good 

3 3.42 3.68 4.00 4.00 3.50 3.58 good 

4 2.62 3.36 3.00 3.00 3.00 2.91 fair 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

21 3.39 1.93 5.00 5.00 5.00 3.55 good 
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 2. ต้นไม้ตัดสินใจ (J48) เป็นวิธีหนึ่งที่ส าคัญในการจ าแนกกฎ 
โดยจะมีลักษณะเป็นการท างานเหมือนต้นไม้ที่แต่ละ โหนด (Node) 
แสดงคุณลักษณะ (Attribute) ที่ใช้ทดสอบข้อมูลแต่ละกิ่งแสดงผล 
ในการทดสอบและลีฟโหนด (Leaf Node) แสดงกลุ่มหรือคลาส 
(Class) ที่ก าหนดไว้ซึ่งต้นไม้ตัดสินใจนี้ง่ายต่อการเข้าใจและการ
ปรับเปลี่ยน เป็นกฎการจ าแนก (Classification Rules) โดยจะสร้าง
ต้นไม้จากบนลงล่าง ซ่ึง รูปแบบของต้นไม้จะประกอบด้วยโหนดแรก
สุด ที่ เรียกว่า Root Node จาก Root Node ก็จะแตกออกเป็น 
โหนดลูก และที่โหนดลูก ก็จะมีลูกของตัวเองซึ่งโหนดในระดับ 
สุดท้ายจะเรียกว่า Leaf Node [7] 
 3.  นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) เป็นโมเดลที่ถูกน ามาใช้งาน
จ าแนกหมวดหมู่ เอกสารซึ่ งมีอัลกอริทึมที่ มีความเรียบง่ายมี
ประสิทธิภาพในการจ าแนกที่ดี เป็นขั้นตอนวิธีที่มีความน่าจะเป็นใน
การท านายผลลัพธ์ในการจ าแนกข้อมูลโดยใช้ความน่าจะเป็นและ
ค านวณการแจกแจงความน่าจะเป็นตามสมมติฐานที่ตั้งให้กับข้อมูล 
ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มหรือลดความน่าจะเป็นของข้อมูล ข้อมูลใหม่ที่
เกิดขึ้นและตัวแบบที่ตั้งไว้ให้กับข้อมูลจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูล
ใหม่โดยผนวกกับข้อมูลเดิมที่มี  หลักการของนาอีฟเบย์ใช้การ
ค านวณหาความน่าจะเป็นซึ่งถูกใช้ในการท านายผลเป็นวิธีในการ
แก้ปัญหาแบบการจ าแนกที่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้  นาอีฟเบย์
เป็นวิธีจ าแนกกลุ่มข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการท างานที่ไม่ซับซ้อน 
เหมาะกับกรณีของเซตตัวอย่างที่มีจ านวนของตัวอย่างไม่ขึ้นต่อกัน [8] 
 4. การหาค่าประสิทธิภาพการท างาน การทดสอบหาค่าความ
แม่นย าของแบบจ าลอง (Accuracy) ของชุดข้อมูลเรียนรู้ [9] 
 
         Accuracy =                                         (2) 
 โดย  TP คือ ค่าที่ท านายถูกต้องเชิงบวก  
  TN คือ ค่าที่ท านายถูกต้องเชิงลบ  
  FP คือ ค่าที่ท านายผิดพลาดเชิงบวก  
  FN คือ ค่าที่ท านายผิดพลาดเชิงลบ  
  ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน (Mean 
Absolute Error: MAE) ของชุดข้อมูลทดสอบ จะมีค่าที่น้อยหรือเข้า
ใกล้ 0 จึงแสดงว่าแบบจ าลองมีความแม่นย าในการพยากรณ์สูง [10] 
 
  MAE =                         (3) 
 โดยที่     คือ ส่วนเหลือของการพยากรณ์ ณ เวลา t  
 N คือข้อมูลในการพยากรณของ     [11]     
 

4. ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
4.1 ผลจากการศึกษาปัจจัย  

  ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยพหุคูณ ที่มีผล
ต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .978a .957 .942 .12814 

จากตารางที่  2 พบว่า R Square = 0.957 หรือ95% แสดงว่า 
โมเดลนี้สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง 95% 
 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 5.451 5 1.090 66.392 .000b* 

Residual .246 15 .016   

Total 5.697 20    
*P values < .05 

จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแปร 5 องค์ประกอบ สามารถใช้เป็นตัวแปร
พยากรณ์ไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยพหุคูณ 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.303 .304  

Product .441 .057 .570 
Research .261 .035 .517 
Services .175 .100 .246 
Art -.013 .096 -.018 
Manage .214 .068 .210 

 
จากตารางที่ 4 สามารถเขียนสมการการถดถอยพหุคูณ ได้ดังนี้   
 Y = .570(การผลิตบัณฑิต) + .517(การวิจัย) + .246(การ
บริการวิชาการ) + -.018(การท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม) + 
.210(การบริหารจัดการ)  
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 จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต มีค่ามากท่ีสุด คือ .570 แสดงว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการ
ท าให้คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสูงขึ้น 
 
4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบจ าลองการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
  จากการทดสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลจาก
รูปแบบโครงข่ายประสาทเที ยม (Artificial Neural Network) 
รูปแบบต้นไม้ตัดสินใจ (J48) และรูปแบบนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) 
จากโปรแกรม Weka 3.8 ได้แสดงการเปรียบเทียบค่าความถูกต้อง 
(accuracy) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน (Mean 
Absolute Error) ค่าความแม่นย า (Precision) ค่าความอ่อนไหว 
(recall) และค่าเฉลี่ยของความแม่นย าและค่าความอ่อนไหว (f measure) 
ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 5  ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบจ าลองการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

Model Accuracy Mean Absolute Error 

Naive Bayes  
Decision Tree  
Artificial Neural Network 

95.24% 
95.24% 
100% 

0.0874 
0.0857 
0.0435 

   
จากตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบรูปแบบจ าลองด้วยค่าเฉลี่ยของค่า
สัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error: MAE) 
พบว่า รูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 0.0435 และรูปแบบต้นไม้ตัดสินใจ(J48) มีค่าคลาดเคลื่อน
เฉลี่ย 0.0857 ส่วนรูปแบบนาอีฟเบย์ มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยมาก
ที่สุด 0.0874 ดังรูปที่ 1 
 

 

รูปที่ 1  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน 
(Mean Absolute Error: MAE) 
 
ตารางที่ 6  ผลเปรียบเทียบค่าความแม่นย า ค่าความอ่อนไหว และ
ค่าเฉลี่ยของความแม่นย าและค่าความอ่อนไหวจากรูปแบบจ าลอง
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

Model Precision Recall F measure 
Naive Bayes 0.957 0.952 0.953 
Decision Tree 0.957 0.952 0.953 
Artificial Neural Network 1.000 1.000 1.000 
 
จากตารางที่  6 ผลเปรียบเทียบค่าความแม่นย า (Precision) ค่า
ความอ่อนไหว (recall) และค่าเฉลี่ยของความแม่นย าและค่าความ
อ่อนไหว (f measure) จากรูปแบบจ าลองการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พบว่ารูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม มีค่าความ
แม่นย า ค่าความอ่อนไหว และค่าเฉลี่ยของความแม่นย าและค่าความ
อ่อนไหวมากที่สุด  
 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติการ
ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) พ บ ว่ า
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
คะแนนการประเมินมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การ
วิจัย ผลจากการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลใน
การพยากรณ์ทั้งสิ้น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม 
รูปแบบต้นไม้ตัดสินใจ(J48) และรูปแบบนาอีฟเบย์ เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพรูปแบบจ าลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ พบว่ารูปแบบโครงข่ายประสาทเทียมเป็นรูปแบบที่เข้าใจ
ได้อย่างง่าย ซึ่งมีค่าความถูกต้องร้อยละ 100.00 มีค่าคลาดเคลื่อน
เฉลี่ย 0.04 รองลงมาได้แก่รูปแบบต้นไม้ตัดสินใจ (J48) มีค่าความ
ถูกต้องร้อยละ 95.24 มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.08 และรูปแบบนา
อีฟเบย์มีค่าความถูกต้องร้อยละ 95.24 มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.08 
ตามล าดับประสิทธิภาพ โดยพบว่าองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมิน ดังสมการ Y = .570(การ
ผลิตบัณฑิต) + .517(การวิจัย) + .246(การบริการวิชาการ) + -.018 
(การท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม) + .210(การบริหารจัดการ)
และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแม่นย า (Precision) ค่าความอ่อนไหว 
(recall) ค่ า เฉลี่ ยของความแม่นย าและค่ าความอ่อน ไหว ( f 
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measure) จากรูปแบบจ าลองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พบว่ารูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม มีค่าความแม่นย ามากที่สุด จึง
สรุปได้ว่าในการวิจัยครั้งนี้รูปแบบจ าลองการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รูปแบบโครงข่ายประสาทเทียมเป็นรูปแบบที่มีค่า
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อยที่สุด และมีค่าความแม่นย ามากที่สุด จึงเป็น
รูปแบบที่เหมาะกับข้อมูลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยต่างๆได้ [12] 
และจะเห็นว่าการผลิตบัณฑิตมีความส าคัญต่อคะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษามากที่สุด ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกสู่สังคม และต้องน าไปสู่ความมีศักยภาพในการพัฒนา
ตน เอง  องค์ ก ร  และประ เทศชาติ  [13] แต่ ก็ ต้ อ งพิ จ ารณ า
องค์ประกอบด้านอื่นๆด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อคะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ปทุมธานีส าหรับข้อมูลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ อาจารย์ที่
ปรึกษาที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนวิธีการด าเนินงาน
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การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วย 
แบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด 

The promoting of cultural tourism on tourist route from Amphoe Muang to 
Mae Sot,Tak with the three dimensional models by QR Code System. 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองตากถึงอ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก 
จัดท าแบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มิติของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดที่มีการน าเสนอสถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้วยแบบจ าลองสถานท่ี 3 มิติ เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางการท่องเที่ยวจากอ าเภอเมือง
ตากถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยว น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และออกแบบแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการ หลักการออกแบบ และพัฒนาแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ 
โดยน าองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบตามหลักการให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ จากน้ันผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน โดยพบว่าหลังจากท่ีได้ทดลองใช้ระบบแล้วมีระดับพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก 
ค าส าคัญ : แบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ, คิวอาร์โค้ด, เส้นทางการท่องเที่ยว, อ าเภอแม่สอดและจังหวัดตาก 

 
Abstract 

The objectives of this research are to study the cultural tourism route from Tak Province to Mae Sot District, 
Tak Province, Create 3D modeling of cultural tourism routes and Develop a QR code system for Presentation cultural 
attractions with a 3D model to promote a cultural tourism in the tourist route from Tak district to Mae Sot district, Tak 
province to become more known. The first step was to collection data from the tourist attraction bring the data to 
analysis and designed as a 3D model with design principles and develop a 3D model by bringing the knowledge that 
has been analyzed and designed according to the principles in accordance with the knowledge. Then, the researcher 
developed a satisfaction assessment form to measuring user satisfaction from representative sample 50 people. It was 
found that after using the system. The result an from average assessment are very high level.  
Keywords: Three dimensional models, QR code, Tourist route, Mea sot and Tak. 
 
 

1. บทน า 
จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ

ภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็น
ป่าไม้และภู เขา สภาพวิถีชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปมีความ
หลากหลายทางเช้ือชาติและชนเผ่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน

และวัด แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว
ทางการเกษตร เช่น ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การล่องแพ
เหนือเขื่อนภูมิพล วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน วัดพระบรมธาตุ ตรอก
บ้านจีน อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ 
ศาลเจ้าพ่อพระวอ วัดโพธิคุณ ตลาดริมเมย บ่อน้ าพุร้อนแม่กาษา
อ าเภอแม่สอด พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้ว อุทยานแห่งชาติขุน
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พระวอ อ าเภอแม่ระมาด ถ้ าแม่อุสุ ทะเลหมอกแม่ระเมิง ม่อนคลุย 
ดอยทูเล อ าเภอท่าสองยาง น้ าตกทีลอซู น้ าตกทีลอเล อ าเภออุ้มผาง 
ฯลฯ จึงดึงดูดใจให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้นโดย
ในปี  พ .ศ .2560 มีนั กท่ องเที่ ย วมาเที่ ย วจั งหวัดตาก  จ านวน 
1,970,025 คน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเป็นจ านวนหลาย
ล้านบาท  
 การเดินทางจากจังหวัดตากไปอ าเภอแม่สอด มีรถยนต์จากตัว
เมืองตาก ถึงอ าเภอแม่สอดโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  105 
ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ช่ัวโมง
ครึ่ง ผ่านเส้นทางเทือกเขาสูงที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติน้ าตก
ลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตลาดชาวเขาดอย และจุด
ชมวิวอบจ.ตาก เป็นต้น ซึ่งในเส้นการท่องเที่ยวจากอ าเภอเมืองตาก
ถึงอ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง
ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เช่น ไร่สตอเบอรี่ชาวมูเซอ ล่องแก่งลาน้ า
แม่ระเมา ถ้ าผาขาวมรกต น้ าตกผาขาว ดอยมนต์ทรา และเนินพิศวง 
เป็นต้น โดยสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ยังขาดการส่งเสริม และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากนักในกลุ่มของนักท่องเที่ยวทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัด ท าให้เกิดรายได้เข้าสู่จังหวัดและเกิดการจ้าง
งานเพิ่มมากขึ้นได้ โดยปัจจัยหนึ่งที่สามารถจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในเส้นทางการท่องเที่ยวจากอ าเภอเมืองถึง
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากประสบความส าเร็จคือ แบบจ าลอง
สถานที่แบบ 3 มิติ (3D Virtual Simulation) ซึ่งระบบดังกล่าวเป็น
เครื่องมือที่ช่วยแสดงผลข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้ งาน
สามารถแสดงผลในรูปแบบของแบบจ าลอง 3 มิติแบบเสมือนจริง
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงจัดได้
ว่าเป็นระบบซึ่งใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทางานให้มี
ความสะดวกรวดเร็วและแสดงผลในรูปแบบที่ทันสมัย เพิ่มคุณภาพ
และปริมาณงานได้มากยิ่ งขึ้น  รวมทั้ งการน าเทคโนโลยีด้ าน
แบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติมาช่วยในการท่องเที่ยวเป็นการ
น าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจในอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจในยุคของ
เศรษฐกิจดิจิทัล 
 ดังนั้นการใช้แบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่านระบบคิวอาร์
โค้ด เป็นการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กราฟิกมา
สนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เพิ่ม
รายได้ของชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ ช่วยท าให้
การเข้าถึงยังเป้าหมายที่เป็นสถานที่บนพื้นโลกมีความแม่นย ากว่า
วิธีการอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันการจัดท าระบบคิวอาร์โค้ดมา 
น าเสนอสถานที่ในรูปแบบสามมิติยังไม่มีการนามาใช้งานในด้านการ
ท่องเที่ยวกันมากนัก ทั้งนี้การน าระบบดังกล่าวมาใช้จ าเป็นต้อง
อาศัยข้อมูลพื้นฐานท่ีมีความส าคัญ และมีลักษณะจ าเพาะของแต่ละ

สถานที่หรือเส้นทาง ได้แก่ ลักษณะโครงสร้างอาคาร ถนน ต าแหน่ง
หรือพิกัดของสถานที่ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบในการจัดท าแต่ละ
เส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และแม่นย า ดังนั้น
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการจัดท าโครงการวิจัยการส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ด้วยแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด จะ
สามารถช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตากให้
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตากได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ
วิจัย/ทดลอง 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยการส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ด้วยแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้   
  1) เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาก
อ าเภอเมืองตากถึงอ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก 
  2) จัดท าแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ของเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองตากถึงอ าเภอแม่สอดจังหวัด
ตาก 
  3) จัดท าระบบคิวอาร์โค้ดที่มีการน าเสนอสถานท่ีท่องเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรมด้วยแบบจ าลองสถานที่  3 มิติ เพื่อส่งเสริม และ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางการท่องเที่ยว
จากอ าเภอเมืองตากถึงอ าเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งข้ึน 
 
  วิธีการวิจัย 
  โครงการวิจัยการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วย
แบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด มีขั้นตอนการ
ดาเนินโครงการแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 การศึกษา และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจาก
การลงพื้นที่เป้าหมายที่ก าหนดในโครงการ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 
ส่วน [1] คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จาก
ชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวประชาชน
ที่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
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ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับนักท่องเที่ยว 2) ข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง 
แต่มีผู้อื่นหรือ หน่วยงานอื่นๆ ท าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น จาก
รายงาน ที่พิมพ์แล้ว หรือยังไม่ได้พิมพ์ของหน่วยงานของรัฐบาล 
สมาคม บริษัท ส านักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
  กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์สถานท่ีและก าหนดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยการ
น าข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมที่ 1 มาประมวลผลน าผลลัพธ์ที่ได้เป็น
ข้อมูลตัวเลือกสถานท่ีด้วยวิธีการเรียงล าดับ (Ranking Test) ท าการ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและโดดเด่นที่สุด จากนั้นท าการ
ค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมจากแผนที่แสดงโครงข่ายถนนของเขต
อ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิเคราะห์หาเส้นทางที่
เหมาะสมในการเดินทางเพื่อน ามาแสดงเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวต่อไป 
  กิจกรรมที่ 3 การสร้างแบบจ าลองสถานท่ีในรูปแบบ 3 มิติ
โดยใช้เส้นทางการท่องเที่ยวจากอ าเภอเมืองตากถึงอ าเภอแม่สอด
จังหวัดตาก โดยหลังจากได้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาเป็น
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้จริง เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง 
และภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น จึงน าข้อมูลสารสนเทศท่ีไดม้าจัดท าเปน็
แบบจ าลองสถานที่ แบบ 3 มิติ  เพื่ อ ช่วยในการอนุรักษ์และ
ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในรูปแบบของแบบจ าลอง
สถานที่แบบ 3 มิติ พร้อมทั้งระบบยังช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งาน เช่น การน าเสนอข้อมูลในแบบภาพถ่าย 360 องศาเพื่อให้
สามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างรอบด้าน และการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบโมเดล 3 มิติ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการน าเสนอข้อมูล 
เป็นต้น 
  กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อน าเสนอ
สถานที่ท่องเที่ยวด้วยแบบจ าลองสถานที่ 3 มิติ เพื่อส่งเสริม และ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน โดย
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเพณีและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นไว้โดยน าข้อมูลเชิงพื้นที่จากการลงพื้นที่ภาคสนามมาสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิติ ให้ได้ลักษณะที่คล้ายคลึงกับสถานที่จริง โดยท า
การสเก็ตช์โครงสร้างจากข้อมูลที่ได้ เก็บมาและน า ไปสร้างด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  กิจกรรมที่ 5 การออกแบบ และติดตั้งป้ายคิวอาร์โค้ด (QR 
Code) ผู้วิจัยเลือกน าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ เพื่อเข้าถึงสื่อ
น าเสนอ และแสดงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่
สอด จังหวัดตากจากการลงพื้นที่เก็บพิกัดจุดต าแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญจากกิจกรรมที่ 3 โดยจะท าการ
ออกแบบ และติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอ

เมืองถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
โครงการ และสถานท่ีท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
  กิจกรรมที่ 6 การประเมินผลคุณภาพของโครงการ ผู้วิจัย
ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อน าไปวัดระดับความพึง
พอใจของผู้รับใช้งานระบบใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของผลที่
ได้จากแบบประเมินผลด้วยระดับคะแนน 1-5 คะแนน [2] โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน เป็นผู้ทดลองใช้งานระบบแล้ว
น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางด้านสถิติต่อไป 
 

3. ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยของโครงการวิจัยการส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ด้วยแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 
  3.1) ส่วนของผลการวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวโดย
ก าหนดส่วนของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 เส้นทางการท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมือง ได้แก่ วัด
โบสถ์มณีศรีบุญเรอืง, วัดพระนารายณ์มหาราช, วัดดอยข่อยเขาแก้ว, 
วัดชัยชนะสงคราม, วัดสีตลาราม, วัดวังม่วง, วันพระบรมธาตุ, วัดผา
สามเงา และวัดชลประทานรังสรรค์ และส่วนที่ 2 เส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายในอ าเภอแม่สอด ได้แก่ วัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย), วัด
ถ้าอินทนิล, วัดไทยวัฒนาราม, วัดพระธาตุหิวกิ่ว, วัดสุนทริกาวาส, 
วัดมณีไพสณฑ์, วัดอรัญเขต, วัดแม่กาษา และวัดวังตะเคียน ร่วม
ทั้งหมด 18 จุด ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  3.2) ส่วนของผลการออกแบบแบบจ าลองสถานที่ ใน
รูปแบบ 3 มิติ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ ได้จากการลงพื้นที่
ภาคสนามมาสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ ให้ได้ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
สถานที่จริง โดยการท าภาพสเกตซ์โครงสร้างจากข้อมูลที่ได้เก็บมา 
และน าไปสร้างเป็นโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรมส าหรับงานออกแบบ
ขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ หลังจากที่ท าการสร้างโมเดลเสร็จแล้วนั้น ได้ท า
การก าหนดแบบวัตถุ (Materials) และก าหนดลวดลาย (Texture) 
ให้เหมือนกับสถานที่จริงให้มากท่ีสุด รวมทั้งท าการก าหนดต าแหน่ง
ของอุปกรณ์ประกอบฉาก (Props Design) ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานท่ีท่องเที่ยวแต่ละจุด [3] ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ตัวอย่างผลการออกแบบแบบจ าลองสถานท่ีใน 

รูปแบบ 3 มิต ิ
  3 .3 ) ส่ ว น ขอ งผ ล ก ารอ อก แ บ บ  แ ล ะ ติ ด ตั้ งป้ า ย
ประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดผู้วิจัยได้ติดตั้งป้ายตามจุดท่องเที่ยวท้ัง 18 
จุด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะดูความเหมาะสมของ
สถานที่ โดยทาการติดตั้งไว้ 1 จุด ต่อสถานที่ท่องเที่ยว เป็นจุดที่
สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ผลการออกแบบ และตดิตัง้ป้าย QR Code 

  3.4) ส่วนของผลการประเมินทั้ง 4 ด้านตามหัวข้อที่
ก าหนดมานั้นอยู่ในระดับใด โดยน าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมา
ผ่านระเบียบวินัยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) จะพบว่า
ค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ 4.57 ดังนั้นโครงการวิจัยการส่งเสริมเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ด้วยแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ดมี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก โดยแบ่งผลการประเมิน
ออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
  1.ด้านรูปแบบการออกแบบ/ตกแต่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.59 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  2.ด้านการนeเสนอได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
  3.ด้านการเนื้อหาได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก 
  4.ดา้นการใช้งานระบบได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ใน
เกณฑ์ดี 
โดยสามารถแสดงผลของการประเมินระบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน ทั้ง 4 
ด้านได้ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน (จ านวน 50 คน) 

รายการผลการประเมิน ความพึงพอใจ ผล
ประเมิน

เชิง
คุณภาพ 

คะแนน
รวม 

(250) 

ค่าเฉลี่ย 
(5) 

1. ด้านการออกแบบและตกแต่ง 
1.1 ลักษณะโครงสรา้ง 
อาคารต่างๆ  

230 4.60 ดีมาก 

1.2 การก าหนดสีของฉาก 
มีความเหมะสม  

235 4.68 ดีมาก 

1.3 การก าหนดสตีัวละคร 
มีความเหมะสม  

220 4.40 ดี 

1.4 บรรยากาศในฉาก 
มี ความเหมะสม  

235 4.70 ดีมาก 

สรุปผลประเมินด้านการออกแบบ 
และการตกแต่ง 

4.59 ดีมาก 

2. ด้านการน าเสนอ 
2.1 การใส่เสียงเหมาะสม 
กับสื่อท่ีน าเสนอ  

230 4.60 ดีมาก 

2.2 การใช้เสียงในการ 
น าเสนอชัดเจน  

232 4.64 ดีมาก 

2.3 สื่อสามารถท าให ้ผู้ชม
เข้าใจได้ง่าย  

237 4.74 ดีมาก 

2.4 เทคนิคในการ น าเสนอ
มีความน่าสนใจ  

239 4.78 ดีมาก 

2.5 ระยะเวลาในการ 
น าเสนอ  

237 4.74 ดีมาก 

สรุปผลประเมินการนาเสนอ  4.70 ดีมาก 
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3. ด้านเนื้อหา 
3.1 ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ 
สถานท่ีท่องเที่ยว  

239 4.78 ดีมาก 

3.2 ข้อมูลสถานท่ี 
ท่องเที่ยวมีความ น่าสนใจ  

240 4.80 ดีมาก 

3.3 ข้อมูลในการน าเสนอ  
มีความชัดเจน  

215 4.30 ด ี

สรุปผลประเมินด้านเนื้อหา  4.62 ดีมาก 
4. ด้านการใช้งานระบบ 
4.1 ความเหมาะสมของ 
เมนูการใช้งาน  

230 4.60 ดีมาก 

4.2 ความรวดเร็วในการ 
ตอบสนองของระบบ  

225 4.50 ดีมาก 

4.3 ความง่าย (User 
Friendly) ของการใช้งาน 
ของระบบ  

232 4.64 ดมีาก 

4.4 ขนาดตัวอักษร และ 
รูปแบบตัวอักษร อ่านได ้
ง่ายและสวยงาม  

210 4.20 ด ี

4.5 ความรวดเร็วในการ 
แสดงภาพ ตัวอักษร และ
ข้อมูลต่างๆ  

202 4.04 ด ี

สรุปผลประเมินด้านการใช้งานระบบ  4.39 ดี 
สรุปผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน  4.57 ดีมาก 
 
 เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพและระดับเกณฑ์การ 
ประเมิน [4] 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับความพึงพอใจ ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจปาน 
 กลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.50 ระดับความพึงพอใจ พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ระดับความพึงพอใจ น้อย 
 จากแบบประเมินผู้วิจัยได้ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดย 
ใช้สูตรดังนี้ 
     การหาคะแนนรวมของแต่ละข้อย่อยได้จากสมการที่ (1) 

    


ns

i ns

xi

1

    (1) 

เมื่อ ns แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
         ix  แทน คะแนนความพึงพอใจรวมที่ได้จากผู้ประเมิน 

        ทั้งหมดในแต่ละข้อย่อย 

 
การหาคะแนนรวมของแต่ละข้อย่อยได้จากสมการที่ (2) 

    


m

i ix

nns

1

   (2) 

เมื่อ m แทน จ านวนข้อย่อยในแต่ละด้าน 
         ix แทน คะแนนความพึงพอใจรวมทั้งหมดของข้อ 
         ย่อยในแต่ละด้าน 
 

การหาคะแนนรวมของแต่ละข้อย่อยได้จากสมการที่ (3) 

    


n

i i

all

x

mns

1

   (3) 

เมื่อ n   แทน จ านวนด้านที่ประเมิน 
     ix   แทน คะแนนความพึงพอใจรวมทุกด้านในแบบ  

       ประเมิน 
     allm แทน จ านวนข้อย่อยทั้งหมด 

 

4. วิจารณ์ อภิปรายผล 
  หลังจากประเมินผลความพึงพอใจของโครงการวิจัยการ 
ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองถึงอ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ด้วยแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่านระบบ 
คิวอาร์โค้ด พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้อง 
กับงานวิจัยหัวข้อโครงการวิจัยการท าสื่อปฏิสัมพันธ์ 3 มิติ เสมือน 
จริงจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรี 
อยุธยา (Virtual Ayuthaya) ซึ่งได้ศึกษาวิธีการ หลักการออกแบบ 
และการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์ และ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอยุธยา และได้ผล 
การประเมินสื่ออยู่ในระดับดี จากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดจ านวน 
183 คน  [5] ซึ่ งหลังจากได้รวบรวมผลการประเมินระบบจาก 
กลุ่มเป้าหมายแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 
50 คน มาปรับปรุงและแก้ไขระบบให้ดีมากยิ่งขึ้นก่อนจะส่งมอบสื่อ 
ให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งในการพัฒนาโครงการวิจัย 
การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองถึง 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่าน 
ระบบคิวอาร์โค้ด ควรมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานที ่
ท่องเที่ยว และควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นที่นิยมอยู่ใน 
ปัจจุบันมาใช้ เช่น การใช้ระบบสภาพแวดล้อมเสมือน  (Virtual 
Reality: VR) และระบบวัตถุ เสมือนจริง (Augmented Reality: 
AR) เป็นต้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา 
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มากยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยี ดังกล่าว 
ต่อไป   
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5. บทสรุป 
  โครงการวิจัยการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ ยวเชิง 
วัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองถึงอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตากด้วย 
แบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เป็นการน า 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กราฟิกมาสนับสนุนการ 
ท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ ของ 
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอ าเภอเมืองตากถึงอ าเภอแม่ 
สอดจังหวัดตาก ขึ้นเพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในเส้นทางการท่องเที่ยวจากอ าเภอเมืองตากถึงอ าเภอ 
แม่สอดจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการฯ โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้ง 18 จุด และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ 
ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสม จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษา
วิธีการ หลักการออกแบบ และพัฒนาแบบจ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ 
โดยน าองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบตามหลักการให้ 
สอดคล้องกับองค์ความรู้ จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินความ 
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน โดยพบว่าหลังจากที่ได้ 
ทดลองใช้ระบบแล้วมีระดับพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก หรือ 
4.57 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณงบประมาณในการสนับสนุนทุนในการ 
ด าเนินโครงการวิจัยจากส านักงานจังหวัดตาก และมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ขอขอบคุณการสนับสนุนการให้ 
ข้อมูลด้านเส้นทางจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก 
กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่างๆ  รวมทั้งช่วยติดต่อ 
ประสานงานกับแหล่งท่องเที่ยวและขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลแหล่ง 
ท่องเที่ยวทั้ ง 18 จุดสถานที่ท่องเที่ ยวที่กรุณาให้ข้อมูลที่ เป็น 
ประโยชน์ในการด าเนินโครงการวิจัยและช่วยให้การด าเนินโครงการ 
เสร็จสมบรูณ์เป็นอย่างดี 
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Abstract 

The objective of this research is to application of geographic information system for study of land use change 

on infiltration rate and soil moisture content in Khlong Lan Watershed, Kamphaeng Phet Province in the period of 

November 2017  April 2018. The Khlong Lan Watershed divides land use into 8 types were urban, water source, paddy 

field, evergreen forest, deciduous forest, field crop, orchard and other area. The results showed that the land use type 

of the evergreen forest in November 2017 had a maximum infiltration rate was 80 millimeter per minute and the urban 

area in March 2018 had a minimum infiltration rate was 4 millimeter per minute. The land use type of the field crop 

(cassava) in April 2018 had a maximum soil moisture content was 22.95 percentage and the deciduous forest in March 

2018 had a minimum soil moisture content was 1.31 percentage. The application of the Markov's Chain Model with IDRISI 

model to estimate the percentage of the land use change in the future (2021) together with the mapping of the land use 

change showed that the land use change of the deciduous forest had a maximum was 0.29 square kilometer and the 

water source had a minimum was 0.01 square kilometer. 

Keywords : Land Use Change, Infiltration Rate, Soil Moisture Content, Khlong Lan Watershed, Kamphaeng Phet Province 
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บทคัดย่อ 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางความคิดในการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางความคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้คิดที่จะพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางความคิดเชิงอนุมานในการคาดเดาผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นได้จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้   
ซึ่งค าถามหรือสถานการณ์นั้น ๆ อาจจะมีค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่า 1 ค าตอบ ท าให้การเตรียมค าถามและค าตอบยากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ซึ่งจะมีค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวส าหรับแต่ละค าถาม  
เช่น ทักษะการค านวณทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้จึงได้เสนอแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งชุดค าตอบที่เป็นไปได้และมีความน่าเชื่อถือ 
โดยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง 1) การตอบแบบสอบถามด้วยค าถามปลายเปิดซึ่งเป็นการตอบค าถามอย่างอิสระ จากนั้นจะมี
การเลือกค าตอบที่มีค่าความถี่จากการเลือกตอบที่มากที่สุด แล้วน าค าตอบเหล่านั้นไปใช้ในการทดลองที่สอง 2) การตอบแบบสอบถามด้วย
ค าถามปลายปิดซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามในการทดลองที่สองจะมีอายุและประสบการณ์เฉพาะด้านมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการทดลองที่
หนึ่ง และเพื่อให้มีความน่าเช่ือถือของชุดค าตอบที่ได้ ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มวิเคราะห์ใน เชิงลึกเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการและ 
การตีความของผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างสองการทดลอง โดยผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการทดลองที่ถูกออกแบบขึ้นสามารถเป็นต้นแบบ 
ในการสร้างชุดค าตอบที่เหมาะสมส าหรับระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ค าส าคัญ : แบบสอบถามออนไลน์, ทักษะทางความคิดเชิงอนุมาน, การสร้างชุดค าตอบ  
 

Abstract 
Due to the rapid change of 21 st century learning, focused on student-centered learning and focused on the 

learners use their thinking skills. To foster thinking skills, the researcher plans to develop an e-learning system that 
encourages learners to use inference skills to predict the probable answer of a given situation. The question or situation 
may have more than one answer. The preparation of questions and answers is more difficult to compare with other  
e-learning systems such as learning mathematics system that has only one answer match with each question. In this 
paper, we propose a method to obtain a set of possible and reliable answers. The experiment was divided into 2 
experiments: 1) An online questionnaire survey with open-ended questions. It is an independent answer. After collecting 
the answer. We will bring the answers what have the highest frequency to be selected to use in the second experiment. 
2) An online questionnaire survey with close-ended questions. In the second experiment, the respondents were older 
and more experienced than the first experiment. To have a reliable set of answers, we added an in-depth analysis to 
determine the appropriateness of the method and the interpretation of the results between  two experiments. 
Eventually, the result of experiments indicated that it could be the prototype for creating an appropriate answer choice 
for an e-learning system. 
Keywords : Online questionnaire survey, Inferential skills, Answer choice creation 
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1. บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการเรียนรู้ จากในอดีตที่ใช้
วิธีการเรียนรู้แบบครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งครูผู้สอนจะถ่ายทอด
ความรู้และทักษะให้กับนักเรียน โดยสอนให้นักเรียนจดจ าและท าใน
สิ่ งที่ครูผู้สอนเป็นคนก าหนด ซึ่ งแตกต่างจากปัจจุบันที่ ก าลั ง
ขับเคลื่อนไปสู่แนวทางการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเป็น
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าลังได้รับความสนใจ เพราะนอกจากจะช่วยอ านวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ยังเป็นการส่งเสริม
วิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่จะท าให้ผู้เรียนรู้ถึงวิธีการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง ความหลากหลายของระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ได้รับการเสนอและ
พัฒนาขึ้น แต่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความรู้และการถ่ายทอดทักษะ
ทั่วไป ซึ่งในศตวรรษที่ 21 มีการมุ่งเน้นทักษะทางความคิดของแต่ละ
บุคคล เช่น ทักษะในการคิดทัศนคติและความสัมพันธ์ของมนุษย์ 
รวมทั้งทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญอย่างการคิดเชิงอนุมาน ซึ่งเป็นการคาด
เดาอย่างสมเหตุสมผลในสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ เกี่ยวข้องที่
ก าหนดให้ในแต่ละสถานการณ์ 
 ในการเรียนรู้แบบดั้งเดิมจะยดึตามค าแนะน าจากครผูู้สอนว่าเปน็
ค าตอบที่ถูกต้อง แทนที่จะเป็นค าตอบที่เป็นไปได้หลาย ๆ ค าตอบ 
[1] ซึ่งแตกต่างกับในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อกลาง 
ในการเรียนการสอน  หรือที่ เรียกว่าระบบการเรียนรู้ผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning system) ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวก
ในการเรียนรู้และเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา แต่ก็ยังมข้ีอจ ากัด
ทั้งเวลาที่ใช้ในการพัฒนาและความเท่าเทียมกันทางสังคมในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 

จากมุมมองของเนื้อหาของระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ตามทักษะในศตวรรษที่ 
21 ที่แสดงให้เห็นว่า อนาคตของการศึกษาจะไม่มีค าตอบแบบ
ตายตัว หรือมีมากกว่าหนึ่งค าตอบตามสถานการณ์ของแต่ละค าถาม 
ผู้ เรียนจะสามารถค้นหาค าตอบที่ เป็นไปได้โดยการพิจารณา
สถานการณ์หรืออ้างอิงถึงประสบการณ์ในอดีตและเหตุผลต่าง ๆ ซึ่ง
ส่วนที่ยากที่สุดในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คือการจัดท าค าตอบหลากหลายค าตอบของแต่ละข้อเพื่อเพิ่มความ
น่าเชื่อถือและการหลีกเลี่ยงการก าหนดค าตอบจากผู้พัฒนาระบบ 

เพื่อเตรียมค าตอบที่หลากหลายในการน าไปเป็น เนื้อหาของ
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทาง 
ในการท าการทดลองโดยใช้การท าแบบสอบถาม 2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่ง
เพื่อให้ได้ค าตอบที่ เป็นไปได้  และครั้งที่สองเพื่อประเมินและ 
จัดอันดับค าตอบจากมุมมองของผู้มีประสบการณ์ ซึ่งในบทความนี้ 
ได้ท าการรวบรวมและวิเคราะห์ผลจากการส ารวจทั้งสองแบบสอบถาม 

เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการสร้างชุดค าตอบที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ทักษะทางความคิด  
 ทักษะการคิด คือ ความสามารถของความรู้สึก เพราะเป็นองค์
ความรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมหรือสร้างขึ้นโดยการสังเกตและประสบการณ์ส่วนบุคคล  
ทักษะการคิดมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์ทั้งด้าน
ความรู้และความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและ
การแก้ปัญหาในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นทักษะ
การคิด คือ การรวมกันของกระบวนการความรู้และความสามารถ 
ในการด าเนินการ ซึ่งทักษะการคิดเป็นพื้นฐานในการศึกษา เพราะ
การรับรู้และการประมวลผลเป็นสองกระบวนการหลักในการเรียนรู้
ที่มีทักษะการคิดที่แตกต่างกันของผู้ เรียน เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอน [2] ผู้เรียนควรรู้วิธีใช้ความรู้และทักษะ 
การคิดขั้นสูงเพื่อค้นหาเหตุผลที่เหมาะสมในการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง [3]  

การคิดขั้นสูงเป็นส่วนหนึ่ งของความคิดสร้างสรรค์รวมถึง 
การวิเคราะห์กระบวนการ การเปรียบเทียบ การอนุมาน การตีความ
การประเมินผลและการด าเนินการ [4] 
    การคิดเป็นทักษะส่วนตัวของผู้เรียนที่มีความซับซ้อนและต้องใช้
เทคนิคที่เหมาะสมร่วมกับหลายปัจจัยในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณเพื่อให้ไดผ้ลอย่างถูกต้อง ผู้เรียนควรให้ความส าคัญกับ
ทักษะการคิดเพราะเป็นสิ่งจ าเป็น [5] และท าให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ชัดเจนขึ้นจนน าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง [6] 
2.2 ทักษะทางความคิดเชิงอนุมาน 

การอนุมานเป็นความคิดจากภายในที่ค้นหาเหตุผลหรือผลลัพธ์ 
ที่น่าเช่ือถือ หรือค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ 
ถือว่าการอนุมานเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการคิด ซึ่งประกอบด้วย
ตรรกะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให ้

ทักษะทางความคิดเชิงอนุมานมักมุ่งเน้นไปที่การศึกษาจาก 
การอ่าน [7, 8] เนื่องจากกิจกรรมการอ่านมีทักษะทางความคิดเชิง
อนุมานที่แตกต่างกัน เพื่ออนุมานถึงความหมายของค าที่ผู้เรียน 
ไม่รู้จักจากความสัมพันธ์ที่อาจจะมีนัยส าคัญต่อกัน ตัวอย่างเช่นเรา
ต้องระมัดระวังและใช้ทักษะทางความคิดตลอดเวลาในขณะขับรถ
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางท้องถนน 
2.3 แบบสอบถาม 

ค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิดในแบบสอบถามมีความ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะค าถามปลายปิดจะมีข้อจ ากัด คือ ผู้ตอบ
แบบสอบถามจะสามารถเลือกค าตอบได้เฉพาะจากชุดของค าตอบที่
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ก าหนดให้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าอาจเกิดอคติในการเลือกค าตอบ 
ในส่วนของค าถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบด้วยความ
คิดเห็นของตนเอง ซึ่งจะได้รับความหลากหลายและลดความอคติลง 
[9] แต่หากต้องการความหลากหลายของค าตอบที่เป็นไปได้ ควรใช้
ค าถามปลายเปิด ถึงแม้ว่าค าถามปลายเปิดมักจะได้รับการตอบกลับ
ทีล่่าช้าก็ตาม [10] 
2.4 อายุและทักษะทางความคิด 

การเปลี่ยนแปลงช่วงอายุมีผลต่อการคิด ความคิดในวัยเด็กเป็น
ความคิดที่มีอิสระไม่มีข้อจ ากัด เมื่อเติบโตขึ้นจะมีขอบเขตในการคิด 
ที่เพิ่มขึ้น และใช้เหตุผลในการคิดและตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นด้วย [11, 
12] 

 

3. การทดลองสร้างชุดค าตอบ 
ในงานวิจัยฉบับนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

การทดลองที่หนึ่ง ผู้วิจัยได้สร้างเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งภายใน
แบบสอบถามประกอบด้วย 30 ค าถามเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน 
และทุกค าถามจะถามว่า “จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”  

โดยจะใช้แบบสอบถามนี้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 32 คน โดยเป็นการตอบค าถามแบบปลายเปิด กล่าวคือ
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเขียนค าตอบได้อย่างอิสระ 

การทดลองที่สอง หลังจากการเก็บรวบรวมค าตอบจากการ
ทดลองที่หนึ่งแล้ว ผู้วิจัยได้น าค าตอบมาจัดกลุ่มและแยกประเภท
ค าตอบที่มีความหมายใกล้ เคียงกัน  โดยอ้างอิงจากค าส าคัญ 
(Keyword) ภายในประโยคด้วยเครื่องมือ ATLAS.ti [13] หลังจาก
นั้นจะน าค าตอบที่จัดกลุ่มและแยกประเภทเสร็จแล้วนั้นไปสอบถาม
กับกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนน และมีใบอนุญาตขับ
ขี่รถ โดยใช้ค าถามชุดเดียวกับการทดลองที่หนึ่ ง  ซึ่ งมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 18 คน โดยเป็นการตอบค าถามออนไลน์แบบ
ปลายปิด ซึ่งค าตอบเหล่านี้มาจากค าตอบที่มีความถี่สูงสุดในการจัด
กลุ่มประเภทค าตอบจากการทดลองที่หน่ึง ดังแสดงในรูปที่ 1 
   จุดประสงค์ของการทดลองในครั้ งนี้ มีทั้ งหมด 3 ข้อ ดั งนี้  
1) เพื่อให้ได้ค าตอบที่เป็นไปได้ของแต่ละสถานการณ์ 2) เพื่อการ
ประเมินความหลากหลายของค าถาม และ 3) เพื่อให้เข้าใจผู้เรียนได้
ดีขึ้น 
 

 
รูปที ่1 ภาพรวมการทดลองสร้างชุดค าตอบ 

 

4. ผลการทดลองการสร้างชุดค าตอบและการอภิปรายผล 
 ความหลากหลายของค าตอบในการทดลองที่หนึ่งอาจแตกต่าง
กันไปในแต่ละค าถาม ตัวอย่างเช่น ค าถามที่ 5 สามารถจัดกลุ่มหรือ
แยกประเภทค าตอบได้เพียง 4 ประเภท แต่ในค าถามที่ 3 สามารถ
จัดกลุ่มหรือแยกประเภทค าตอบได้ถึง 9 ประเภท  

ตามตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดลองที่หนึ่งและสอง จะ
เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มมีความเห็นที่ตรงกันในการ
เลือกค าตอบประเภท A เป็นค าตอบที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดใน
สถานการณ์นี้ ซึ่งสามารถตีความได้ว่า จากความคล้ายคลึงกันของผล

การทดลองที่หนึ่งและผลการทดลองที่สองอาจบ่งบอกได้ว่าค าถามนี้
เป็นค าถามที่ง่าย ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กนอ้ย 

ตามตารางที่ 2 ค าถามข้อที่ 3 จะมีผลตรงกันข้ามกับตารางที่ 1 
ค าถามข้อที่ 4 โดยการทดลองที่หนึ่งมีค าตอบ 9 ประเภทซึ่งมีการ
กระจายค าตอบมากกว่า โดยค าตอบจากการจัดกลุ่มและแยก
ประเภทของการทดลองที่หนึ่ง ช้ีให้เห็นว่าค าตอบประเภท A เป็น
ค าตอบท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดในค าถามข้อนี้ 

 
 

Write the answers 
as free descriptions 

 

First Group  
(at the learner level) 

Rate the four answers 
according to plausibility 

Questionnaire 
 

Second Group  
(at the experienced level) 

Selecting the four most  
frequent answers in First Group  

as the answer choices  
in Second Group 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดลองของค าถามข้อที่ 4 

 
ในทางกลับกันการทดลองที่สองแสดงให้เห็นว่าค าตอบที่มีการ

เลือกตอบมากที่สุดเป็นค าตอบประเภท D ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค าถาม
นี้เป็นค าถามที่ยากส าหรับผู้เรียนส่วนใหญ่ เนื่องจากผลลัพธ์ของทั้ง
สองกลุ่มมีความแตกต่างกันมาก 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการทดลองของค าถามข้อที่ 3 

  
ตัวอย่างทั้งสองค าถามนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ว่าการ

สังเกตง่าย ๆ ของผลการทดลองเหล่านี้จะช่วยให้ เรารู้ได้ดีขึ้น
เกี่ยวกับความยากง่ายของค าถาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทราบ 
อีกทั้งในผลลัพธ์ของค าถามอื่น ๆ ในแต่ละข้อค าถามมีการกระจาย
ค าตอบแตกต่างกันออกไปตามแต่ละระดับความยากง่าย 

 

5. ข้อสรุป 
ผลลัพธ์ของทั้งสองการทดลองจากชุดค าตอบที่ได้จากการใช้

ทักษะทางความคิดเชิงอนุมานในแต่ละกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค าถามจากการทดลองที่หนึ่งและ

การทดลองที่สองเกี่ยวกับความยากง่ายของค าถามแต่ละข้อ ซึ่งผู้วิจัย
จะน าประเภทค าตอบที่ได้รับจากการทดลองที่สองไปใช้เป็นตัว
ต้นแบบของชุดค าตอบในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดค าถามค าตอบให้อยู่ใน
รูปแบบของระบบค าถามค าตอบ (Question answering system) 
ต่อไป เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่สามารถเพิ่มค าตอบที่มีความ
เป็นไปได้เข้าสู่ระบบ และระบบก็จะจัดกลุ่มและแยกประเภทของ
ค าตอบให้มีความเป็นไปได้มากท่ีสุดอีกครั้ง 
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การทดลอง รวมไปถึงผู้ที่ให้การช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าทุกท่าน 
ในการเป็นส่วนหน่ึงทีท่ าให้วิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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Type Answer #1 Choice #2 
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The car crash between two 
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85% A 78% 

B 
Both vehicles are the cause of 
the accident and resulting 

injuries or death. 

6% B 11% 

C 
Appear the unexpected 

situation. 
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Abstract 

 The objectives of this E-waste such mobile 

phone management. Samples were 347 undergraduate students (part-time) in academic year 2560, Dhonburi Rajabhat 

University, Bangkok. Questionnaire was used as a research tool. Frequency and percentage were used for data analyses. 

The results showed that knowledge on mobile phone waste management of undergraduate students was at the 

moderated level (77.93%). The top three ways that undergraduate students managed to their mobile phone waste 

were namely: 1) separating body of mobile phone waste and battery before discarding (59.65%), 2) sending mobile 

phone waste (good conditions but not use) to other people (50.72%) and 3) selling mobile phone to shops (37.75%). 

Keywords : Knowledge, Behavior, Mobile phone, E-waste, Management 
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ชุดควบคุมการอบไอน ้าสมุนไพรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย 
ส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 

Herbal vaporizer control via mobile phone network  
for Thai Traditional Medicine Clinical Practice 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้น้าเสนอการออกแบบ สร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายส้าหรับ
เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย การท้างานของฮีตเ ตอร์  เซนเซอร์อุณหภูมิ  DS18B20 มี ระบบประมวลผลด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 32 บิต  ESP 8266EX โมดูล ไว – ไฟ ผ่านเครือข่ายไร้สาย ท่ีสามารถควบคุมการท้างานของชุดควบคุมอบไอน้้า
สมุนไพรให้ได้มาตรฐานและแนวทางการอบไอน้้าสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข โดยการควบคุมอุณหภูมิกระโจมอบไอน้้าสมุนไพรในรูปแบบ
การท้างานที่ 1 เป็นรูปแบบที่ 1 ใช้เวลาในการอบไอน้้าสมุนไพร 30 นาที โดยอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาทีและออกมานั่งพัก 5 นาที  

Abstract 
This article. propose design, invent  and find the efficiency. Herbal vaporizer control via mobile phone 

network for Thai Traditional Medicine Clinical Practice.to consist of of the heater DS18B20 temperature sensor is 
equipped with a 32-bit microcontroller. ESP 8266EX Wi-Fi module.that can control to standardize Herbal vaporizer in 
Ministry of Public Health. Have. 1st form it  takes 30 minutes of herbal vaporizer, bake twice, 15 minutes, and take a 5-
minute break. 

Keywords : vaporizer control, via mobile phone net work, Thai Traditional Medicine Clinical Practice 
 
 

1. บทน้า 
 การอบไอน้้าสมุนไพร เป็นเวชปฏิบัติการให้บริการทางการแพทย์
แผนไทยแบบหนึ่งที่ช่วยในการรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ตามระบบอวัยวะ
ต่างๆของร่างกาย ในระบบอวัยสืบพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับมดลูกผิดปกติ 
ความผิดปกติของระดู ภาวะหลังคลอดปกติ ภาวะหลังคลอดที่
ผิดปกติ อาการสตรีวัยหมดประจ้าเดือน การอบไอน้้าสมุนไพร 
สามารถท้าการอบในห้องอบไอน้้าสมุนไพรแบบเดี่ยว ห้องอบไอน้้า
สมุนไพรแบบรวม  ตู้อบไอน้้าสมุนไพร กระโจมอบไอน้้าสมุนไพร 
และจากการลงพื้นที่ส้ารวจการอบไอน้้าสมุนไพรที่มีใช้อยู่ในงาน
บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ใน
ระดับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล หรือที่มีขายอยู่ในท้องตลาด จะมีลักษณะเป็นหม้อต้มที่ไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมิและรูปแบบการตั้งเวลาที่ใช้ในการอบ ใหไ้ด้
ตามมาตรฐานและแนวทางการอบไอน้้าสมุนไพรของกระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบที่ 1 ที่ใช้เวลาในการอบ 30 นาที โดยอบ 2 
ครั้ง ครั้งละ 15 นาทีและออกมานั่งพัก 3-5 นาที จากสภาพปัญหา
ดั งกล่ าว  ท้ า ให้ ผู้ วิ จั ยมี แนวคิ ดที่ จ ะน้ าความก้ าวหน้ าท าง
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการสื่อสารไร้สายมาออกแบบและ

สร้างชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
ส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยให้มีประสทิธิภาพตามมาตรฐาน
และแนวทางการอบไอน้้าสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อออกแบบและสร้างชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพรผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพรผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจั ยมุ่ งเน้นที่ ออกแบบ สร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพรผ่านเครือข่ายไร้สาย
ส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย โดยก้าหนดขอบเขต ดังน้ี 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 32 บิต  ESP 8266EX มาใช้ใน
ระบบการประมวลผลและการควบคุมอุณหภูมิการอบไอน้้าให้ได้
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มาตรฐานและแนวทางการอบไอน้้ าสมุนไพร ในรูปแบบที่  1 
กระทรวงสาธารณสุข 
 เซ น เซ อ ร์ ที่ ใ ช้ เป็ น  DS1 8 B2 0  วั ด อุ ณ ห ภู มิ ป ร ะ เภ ท 
Programmable Resolution 1- Wire Digital Themomerter 
 การควบคุมการท้างานของอุปกรณ์อบไอน้้าจะใช้มาตรฐานและ
แนวทางการอบไอน้้าสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบการ
ควบคุมอุณหภูมิการอบไอน้้าสมุนไพร ในรูปแบบที่ 1 ที่ใช้เวลาใน
การอบไอน้้าสมุนไพร 30 นาที โดยอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาทีและ
ออกมานั่งพัก 5 นาที 
 
4. วิธีการวิจัย 
 ออกแบบ สร้างชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพรผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์ไร้สายส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยจะด้าเนินการ
เป็น 2 ข้ันตอนดังนี ้
 4.1 ออกแบบและสร้างชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพรผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย มีขั้นตอนดังนี้ 
  ทดลองการท้าอุณหภูมิ 
  ทดลองการท้างานของเซนเซอร์อุณหภูมิ 
  ระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  ระบบแสดงผล 
 ในการออกแบบ สร้างชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพรผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย ดังรูป
ที่ 1  
  

การออกแบบ สร้างชุดควบคุมการอบไอน ้าสมุนไพรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย

ทดลองการท้าอุณหภูมิ

ทดลองการท้างาน
ของเซนเซอร์อุณหภูมิ

ระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- ทดลองวงจร เขียนโปรแกรมควบคุม
- เขียน ออกแบบ ทดสอบ วงจร
- ทดสอบวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุม
- ออกแบบลายวงจร กัดปริ้น
- ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข
- ทดสอบวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุม

เคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบ
- บอร์ดทดลอง
- แผ่นวงจร 
- เซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20
- บอร์ด ESP-12E Wi-Fi
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมภาษาอาดูโน

เคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบ
- เซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมภาษาอาดูโน

เคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบ
- มิเตอร์วัดอุณหภูมิ

ระบบแสดงผล
- ทดลองวงจร เขียนโปรแกรมควบคุม
- ปรับปรุงแก้ไข

เคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบ
- เซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20
- บอร์ด ESP-12E Wi-Fi
- แอล ซี ดี ขนาด 20 x4
- สมาร์ทโฟน
- คอมพิวเตอร์
- แอพ อินเวอร์เตอร์

 
 

รูปที่ 1 แผนภูมิการออกแบบ สร้างชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพร 
  ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย ส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 
 
 4.2 การหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพรผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย ให้
สามารถควบคุมอุณหภูมิการอบไอน้้าสมุนไพร ในรูปแบบที่ 1 ที่ใช้
เวลาในการอบไอน้้าสมุนไพร 30 นาที โดยอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 
นาทีและออกมานั่งพัก 5 นาที  ดังรูปที่ 2  
 

การหาประสิทธิ าพชุดควบคุมการอบไอน ้าสมุนไพรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย

- ควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพร 30 นาที โดย
  อบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที พัก 5 นาที
-  ควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพร 30 นาที โดย
  อบ 3 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที พัก 5 นาที
-  ปรับปรุงแก้ไข

เคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบ
- วงจรควบคุมอุณหภูมิ
- เซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20
- บอร์ด ESP-12E Wi-Fi
- แอล ซี ดี ขนาด 20 x4
- สมาร์ทโฟน
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมภาษาอาดูโน
- แอพ อินเวอร์เตอร์

 
  
รูปที่ 2 แผนภูมิการหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพร
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย ส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 
 

5. ผลการวิจัย 
 การในการออกแบบ สร้างชุดและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการ
อบไอน้้าสมุนไพรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายส้าหรับเวชปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทย ให้ได้ตามมาตรฐานและแนวทางการอบไอน้้า
สมุนไพร กระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบที ่1 ท่ีใช้เวลาในการอบ 30 

นาที โดยอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาทีและออกมานั่งพัก 3-5 นาที ดัง
รูปที่ 3 
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+  
รูปที่ 3  รูปแบบการควบคุมการอบไอน้้าสมุนไพรผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์ไรส้ายส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 
 
   ในการทดสอบการควบการอบไอน้้าสมุนไพรผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์ไร้สายส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยจะได้ลักษณะ
อุณหภูมิดังรูปที่ 4   
 

 
รูปที่  4   ก ารควบคุ มก ารอบ ไอน้้ าสมุ น ไพ รผ่ าน เครือข่ าย
โทรศัพท์ไร้สายส้าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การรับนักศึกษา ภาค กศ.พป. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Guideline of strategies development for part-time undergraduate students 
(Education for all) admission of Nakhon Pathom Rajabhat university 

พัขรกันต์ นิมิตรศดิกุล1 และ  พงษ์สันติ์  ตันหยง2 
 

1สาขาการจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
2สาขาการจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  

1Email : aae@webmail.npru.ac.th;  2Email : ptanyong@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา          

ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา        
ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 3) เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การรับนักศึกษา ภาค กศ.พป. เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 257 ราย เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน          
ผลการศึกษา พบว่า ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการจูงใจ และด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และสามารถท านายการผันแปรของการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้ร้อยละ 60.90  โดยเรียงล าดับค่าอิทธิพลตามล าดับดังนี้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการจูงใจ และด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การรับนกัศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับประเด็นการโฆษณาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ    
มีประสิทธิภาพ การใช้อิทธิพลจูงใจจากกลุ่มเพื่อนและญาติ  และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้ทันสมัย 
ค าส าคัญ : การพัฒนากลยุทธ,์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ, นักศกึษา ภาค กศ.พป. 
 

Abstract 
 The objectives of this research are 1) To study level of factors influencing part-time undergraduate student’s 
decision for Nakhon Pathom Rajabhat university undergraduate admission. 2) To study factors influencing part-time 
undergraduate student’s decision for Nakhon Pathom Rajabhat university undergraduate admission and 3) To create the 
essential guide, developing part-time undergraduate student recruitment strategies for Nakhon Pathom Rajabhat 
university. This research used the quantitative research method. Research population are 1st year part-time 
undergraduate student in semester 1/2560. 257 samples were collected by questionnaire and analyzed by descriptive    
and inferential statistic. Hypotheses were tested by multiple regression analysis. The results showed that the level of 
factors influencing student’s decision to part-time undergraduate study were high level. The results of the hypothesis 
test showed that factors in teaching process, motivation and physical environment influence the student’s decision 
toward part-time undergraduate study were statistically significant. Also, it can predict the variability of decision making 
to study, part-time undergraduate level at 60.90 percent. The influence rankings are teaching process, motivation and 
physical environment. Guideline and development recruitment strategies should focus on advertising that issue on 
quality and effective teaching, The use of influential influences from friends and relatives and improving the physical 
environment. 
Keywords: strategies development, student decision making, part-time undergraduate students 
 
1. บทน า 
 การศึกษาส่งผลให้เกิดความรู้ ความรู้นั้นสามารถน ามาใช้พัฒนา
คนให้มีความสามารถที่ จะใช้ประกอบอาชีพและเอาตัวรอด

ได้ รวมทั้งช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตส านึกและคุณธรรม เป็นผู้เจริญทาง
ปัญญาและจิตใจ ซึ่งคนเหล่านี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตนเอง
แล้ว ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า
ทัดเทียมอารยประเทศได้ด้วย  ผู้ปกครองจึงให้ความส าคัญต่อ
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ส ถ าบั น ก า ร ศึ ก ษ าม า ก ขึ้ น  โด ย เฉ พ า ะ ใน ยุ ค ปั จ จุ บั น ที่
สถาบันการศึกษามีการก่อตั้งเพิ่มขึ้นมากมายเมื่อเทียบกับสมัยก่อน 
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจึงมีทางเลือกมากข้ึนในการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับในปัจจุบันนั้นเป็น
ที่ทราบกันดีว่าอัตราการเกิดของประชากรไทยมีแนวโน้มลดลง       
ซึ่งจากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2561) จะเห็ นได้ว่า
โครงสร้างประชากรไทย พ.ศ. 2527-2562 นั้น มีแนวโน้มลดลง      
ดังตารางที่ 1 จากปัญหาเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงนี้ ท าให้จ านวน
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับและเด็กที่เข้าเรียนไม่สมดุลกันเกิด
การขาดแคลนเด็กที่เข้าเรียน ท าให้มหาวิทยาลัยทยอยปิดหลักสูตร
และในอนาคตอาจปิดกิจการ ส่งผลให้ทุกสถาบันการศึกษาน้ันหันมา
ใช้วิธีการทางตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
โดยน าเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะสื่อสารการตลาดตามโรงเรียนของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์ เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายนั้น
หันมาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันของตน 
ตารางที่ 1 โครงสร้างประชากรไทย พ.ศ. 2527-2562  
โครงสร้าง 
ประชากร  

ปี (พ.ศ.)  

2527 2539 2544 2545 2546 2562 

(จ านวน
ประชากร)  50,637 60,003 62,914 63,430 63,959 70,213 

รวม  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

วัยเด็ก  36.9 27.4 25.2 24.9 24.5 20.0 

วัยท างาน  57.4 64.4 65.5 65.7 65.9 65.3 

วัยสูงอาย ุ 5.7 8.2 9.3 9.4 9.6 14.7 

จ านวนปีที่
แตกตา่ง  

12 23 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2561) 
 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม ก็ เ ช่ น เดี ย ว กั น  เป็ น
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่จะต้องเข้าสู่การแข่งขันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เมื่อดูข้อมูล
ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ  พบว่า ในการเรียนภาคปกติจ านวน
นักศึกษายังไม่ลดลงแต่อย่างใด แต่พบปัญหาในภาคพิเศษหรือ
เรียกว่า ภาค กศ.พป. (การศึกษาเพื่อปวงชน) มีแนวโน้มลดลง 
ในช่วง 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา จากปีการศึกษา 2556 มีจ านวน 
1,422 คน ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนเพียง 712 คน (ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
2560) ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะเห็นได้ว่ามี
อัตราการสมัครเข้าเรียนลดลงอย่างมาก 

ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ที่อยู่ในคณะแห่งนี้ จึงสนใจที่
จะศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ซึ่งประโยชน์ที่ได้จะน ามาใช้ในการก าหนดทิศทาง ตลอดจนก าหนด
กลยุทธ์ในการรับสมัครนักศึกษาของคณะฯ ต่อไป 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

3. เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การรับนักศึกษา ภาค 
กศ.พป. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรมน ามาซึ่งสมมติฐานทั้ง 7 
ข้อ ดังนี้  

ปัจจัยทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพและช่ือเสียง ด้านการจูงใจ 
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านท าเลที่ตั้ ง ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม  
4.2 ขอบเขตด้านประชากรครั้งนี้  ศึกษาจากนักศึกษาภาค 

กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 712 คน ด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม  

4.3 ขอบเขตด้านตัวแปรครั้งนี้ ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยในการเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ภาค กศ.พป. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งสิ้น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพและ
ช่ือเสียง ด้านการจูงใจ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านท าเลที่ตั้ง 
ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้ าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกเข้า
ศึ กษาต่ อ ในระดับปริญ ญ าตรีของนั กศึ กษา ภ าค  กศ .พป . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.4 ขอบเขตด้านเวลาครั้งนี้ ด าเนินการในระหว่างเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม 2561 
 
5. วิธีการวิจัย 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในงานวิจัยครั้ งนี้  คื อ  นั กศึ กษาภาค กศ.พป . 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช้ันปีที่  1 ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวนทั้งสิ้น 712 ราย (ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 
2560) 

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาภาค กศ.พป. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช้ันปีที่  1 ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวนทั้งสิ้น 257 ราย ค านวณด้วย
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สูตรของ Yamane (1967) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ     
ตามสาขาวิชา ข้อมูลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนตัวอย่างที่เก็บ 

สาขาวิชา จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 
สาธารณสุขศาสตร ์ 79 28 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 13 
การพัฒนาชุมชน 65 23 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 136 49 
นิติศาสตร ์ 62 22 
การจัดการทั่วไป 132 48 
การตลาด 49 18 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 43 16 
การบัญชี 111 40 

รวม 712 257 
 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

(questionnaire) ประกอบด้วยค าถาม 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่  1  
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ค าถามปลายปิดให้เลือกตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นค าถามปลายปิดให้เลือกตอบแบบ
มาตรวัด 5 ระดับ ทั้งสิ้น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพและช่ือเสียง 
ด้านการจูงใจ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านท าเลที่ตั้ง ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ตอนที่  3 การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นค าถาม
ปลายปิดให้เลือกตอบแบบมาตรวัด 5 ระดับ ทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ 
ดา้นเป้าหมายส่วนตัว ด้านความเชื่อ และด้านค่านิยม และตอนที่ 4 
เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ  

5.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของการวิจัย

เชิงปริมาณครั้งนี้  ได้น าเอาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้

  5.3.1 น าแบบสอบถามที่ได้ออกแบบให้ผู้เช่ียวชาญด้านการ
วิจัย รวมจ านวน 3 คน ตรวจความเที่ยงตรงของวัตถุประสงค์ เนื้อหา 
และภาษาที่ใช้ หลังจากนั้นน าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมา
ปรับปรุงเนื้อหาของค าถามแต่ละข้อของแบบสอบถามให้มีความ
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของค าถามวิจัยโดยมีดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

 5.3.2 การทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น โดยคณะผู้วิจัยได้
น าเอาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้เช่ียวชาญ ไปท าการ
ทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
ราย แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ         
ครอนบาค เพื่อดูความเช่ือมั่นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่     

โดยค่าอัลฟ่าทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.943 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมาก (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) 

จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนั้นผ่านเกณฑ์
การทดสอบทั้ง 2 ข้อ 

5.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 257 ราย ผ่านสาขาวิชาที่กลุ่มตัวอย่างสังกัดจน
ครบตามจ านวน 

5.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม -พฤษภาคม 

2561 
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามไป

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

5.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

5.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใช้สถิติการ
วิ เคราะห์ ถดถอยพหุ  (Multiple regression analysis) ด้ วยวิธี 
stepwise แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ พบว่า ด้านคุณภาพและช่ือเสียง อยู่ในระดับ
มาก ( X =3.90, S.D. =.575) ด้านการจูงใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (X =3.91, S.D. =.530) ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (X =3.70, S.D. =.793) ด้านท าเลที่ตั้ง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (X =3.83, S.D. =.612) ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (X =3.90, S.D. =.554) ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X =3.95, S.D. =.620) และ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X =3.81, 
S.D. =.738) การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษา ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (X =3.98, S.D. =.581)   
 ก่อนที่จะน าเสนอผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน 
ว่ามีปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) หรือไม่ ซึ่งเป็น
ข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญ ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  เมื่อ
พิ จารณ าความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรอิส ระทั้ ง  7 ด้ าน  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยมีค่าอยู่
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ระหว่าง .424 -.780 ไม่พบว่ามีปัญ หาภาวะร่วม เส้นตรงพหุ 
(Multicollinearity) โดยตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองไม่ควร
สูงกว่า 0.80 ทั้งทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2544) 
นอกจากนั้น ดูค่า VIF ตัวแปรอิสระ ซึ่งทั้ง 7 ตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 
1.445-3.107 ซึ่ง VIF ไม่ควรเกิน 5 สรุปเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
ที่ส าคัญในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  จึงท าการอ่านผลการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุด้วยวิธี stepwise ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 

ตัวแปร ß Std Error beta t sig 
ค่าคงที่ (Constant) .746 .176    
ด้านกระบวนการฯ 
ด้านการจูงใจ 
ด้านสิ่งแวดล้อมฯ 

.392 

.279 

.156 

.061 

.059 

.048 

.420 

.254 

.198 

6.436* 
4.709* 
3.256* 

.000 

.000 

.001 

R = .780   R Square = .609   Adjusted R Square = .609     
Standard Error = .366   
* ระดับนัยส าคัญทางสถติิที ่.05 

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการจูงใจ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพและ
ช่ือเสียง ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านบุคลากร ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  

ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการจูงใจ และ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สามารถท านายการผันแปรของการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ร้อยละ 
60.90  โดยเรียงล าดับค่าอิทธิพลหรือความส าคัญจากมากไปหาน้อย
ตามล าดับ คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการจูงใจ 
และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยเขียนสมการท านายการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดังนี้  

การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
= .746 + .392 (ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ) + .279 
(ด้านการจูงใจ) + .156 (ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ)  

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ด้านการจูงใจ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งจะน าเสนอในแต่ละ
ประเด็น ดังนี ้

ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิวิมล แสนเมือง 
(2554) และธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2558) เนื่องจากในปัจจุบันมี
การแข่งขันกันสูงทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและแนวโน้มความ
ต้ องการของอาชีพ ในอนาคต  ดั งนั้ น สถาบั นการศึ กษาที่ มี
กระบวนการเรียนการสอนหรือหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้เรียนและตลาดแรงงานจะช่วยให้การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อเพิ่ม
มากขึ้น 

ปัจจัยด้านการจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของปวิณ พงษ์โอภาส, สมพร พวงเพ็ชร์ และรัชชนก 
สวนสีดา (2555) และดวงฤทัย แก้วค า และวิมลพรรณ อาภาเวท 
(2559) ที่พบว่าปัจจัยด้านสังคมกลุ่มอ้างอิงและครอบครัวส่งอิทธิพล
จูงใจให้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้นอิทธิพลการ
สื่อสารแบบปากต่อปาก ทั้ งการได้รับข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิงและ
ครอบครัว รวมถึงการให้ค าแนะน าจากบุคคลต่าง ๆ จึงมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนวรรณ รักอู่ (2557) ที่พบว่าด้าน
สถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ   
ปีการศึกษา 2556 ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนั้นมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ให้
ทันสมัย เพียงพอและเหมาะสม จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักศึกษาเลือก
ศึกษาต่อ 

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การรับนักศึกษา ภาค กศ.พป. เข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควร
ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์เรื่องกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้วยผ่านช่องทางออนไลน์
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ซึ่งนักศึกษาเข้าถึงมากที่สุด ส่วนการจูงใจ
นั้นควรท าใช้กลยุทธ์ปากต่อปาก ผ่านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งการตัดสินใจมาเรียนนั้นเกิด
จากการจูงใจจากกลุ่มเพื่อนและญาติที่เคยศึกษาท่ีตนเองได้สอบถาม
ประกอบการตัดสินใจ ประเด็นสุดท้ายคือการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพให้มีความสวยงาม ร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอต่อการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาภาคกศ.พป. ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มวัยท างานท่ีมาเรียนต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา เป็นกลุ่มที่
มีรายได้ มีความคิดความอ่าน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่กลุ่มคนในวัยนี้ให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมในการศึกษา  

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

7.1 จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์มากที่สุด รองลงมาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ 
ตามล าดับ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความส าคัญกับช่องทาง
ออนไลน์ เพราะในปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นตาม
การเติบโตของเทคโนโลยี ประกอบกับพฤติกรรมของเด็กยุคใหม่ที่
สื่อสารผ่านช่องทางนี้มากขึ้น การเข้าถึงช่องทางออนไลน์นี้จึงมี
ความส าคัญที่จะช่วยให้ตัดสินใจศึกษาต่อ จึงควรส่งข่าวสารที่
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน รวมถึงการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ทันสมัย เพื่อ
เป็นกลยุทธ์ในการรับสมัครนักศึกษาต่อไป  

7.2 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครปฐมเป็นล าดับแรก ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความส าคัญกับ
กระบวนการเรียนการสอน พัฒนาผู้สอนให้มีทักษะการสอน เช่น 
การส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรมเรียนรู้ทักษะการสอนเพิ่มมากขึ้น 
หรือการท าวิจัยชั้นเรียน การลาศึกษาต่อ เพื่อตอบความต้องการของ
นักศึกษารุ่นใหม่ที่น่าจะมีกระบวนการการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
นักศึกษารุ่นก่อน และประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนการสอน     
สื่อการเรียนการสอน กิจกรรม หรือรางวัล ผลงานของมหาวิทยาลัย
ฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ 
ดั งผลการวิจัยที่ นั กศึ กษาส่ วน ใหญ่ ทราบข่ าวสารเกี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์มากที่สุด เพื่อสื่อให้นักศึกษาทราบถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดีของมหาวิทยาลัย  

7.3 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็น
ล าดับที่สอง ประกอบกับนักศึกษาส่วนใหญ่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยฯ ผ่านจากเพื่อนรุ่นพี่ คิดเป็นร้อยละ 29.10 จากญาติ 
คิดเป็นร้อยละ 19.30 รองจากการรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความส าคัญ
กับกลยุทธ์การบอกต่อผ่านสังคมกลุ่มอ้างอิงและครอบครัว ดังที่
มหาวิทยาลัยฯ มีสมาคมศิษย์เก่าฯ จึงควรให้ความส าคัญกับ
หน่วยงานดังกล่าว ส่งข่าวสารผ่านสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ ซึ่งอาจเป็นอีกวิธีท่ีจะท าให้ศิษย์เก่าท าการบอกต่อต่อไป  

7.4 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเป็นล าดับที่สาม ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารเรียน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ อยู่เสมอ การใช้
ท รัพ ย ากรที่ มี อ ยู่ ให้ เกิ ด คุณ ป ระ โยชน์ สู งสุ ด  เช่ น  เปิ ด ให้
บุคคลภายนอกใช้สถานที่ อาคาร ห้องเรียน บริเวณโดยรอบเพื่อจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีด้านภูมิ
ทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ  
 7.5 จากผลการวิจัย พบว่า อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ จากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้ ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการจู งใจ  และด้ าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรน าปัจจัย
เหล่านี้มาใช้ในการพิจารณาเพื่อก าหนดกลยุทธ์การรับนักศึกษา
ตามล าดับอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อต่อไป 
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อัตราส่วนทางการเงินที่มีอิทธิผลต่อผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Influence of Financial Ratio to The Return of Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อหาอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล มูลค่า
ตลาด หน้ีต่อทุน ราคาต่อรายได้ และอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย มีความสัมพันธ์ต่อผลตอบแทนของหุ้น โดยวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ณ 
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในทุกหมวดอุตสาหกรรม ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผลการทดสอบพบว่าอัตราผลตอบแทน 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และหมวดวัสดุก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระมากท่ีสุด 4 ตัว ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ มีอัตราส่วนเงินปันผลมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม มูลค่าตลาดมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หน้ีสินต่อทุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และอัตรา
หมุนเวียนสินค้ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และหมวดวัสดุก่อสร้างมี อัตราส่วนเงินปันผลมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม มูลค่า
ตลาดมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หนี้สินต่อทุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และราคาต่อก าไรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้าม 
 

Abstract 
 This study aims to study the financial ratio. Including Dividend yields Market value Debt to equity Price per 
share And trading turnover Relate to the return of shares. Multivariate regression analysis at 95% confidence level in all 
industries. The Stock Exchange of Thailand.  The test results showed that the yield The packaging and construction 
materials industries are associated with the four most independent variables in packaging. The dividend ratio is in the 
opposite direction. Market value is related in the same direction. Debt to equity is in the opposite direction. And the 
turnover rate is in the opposite direction. And construction materials. Dividend ratio is in the opposite direction. Market 
value is related in the same direction. Debt to equity is in the opposite direction. And the price per profit correlates in 
the opposite direction 
Keywords : Information for author, Types of manuscript for journal publication, Submission procedure, Preparation and 
format 
 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 การรู้จักตัวเองก่อนการลงทุนนั้นมีผลต่อการลงทุนอย่าง
มาก ผู้ลงทุนควรมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุน ยกตัวอย่าง
เช่น เมื่อหุ้นที่ถืออยู่มีก าไรมาก ก็สามารถอดใจรอไม่รีบขายไปก่อน 
และเมื่อหุ้นตกก็สามารถตัดใจขายก่อนที่จะขาดทุนไปมากกว่านี้ นัก
ลงทุนสามารถแบ่งอุปนิสัยในการเล่นหุ้นได้ 3 ประเภท 1. นักลงทุน
ระยะสั้น ซึ่งจะใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการตัดสินใจ มีกฎเหล็กคือ
การ “คัทลอส” 2. นักลงทุนเล่นรอบ นักลงทุนกลุ่มนี้จะใช้ปัจจัยที่มี
ผลต่อกิจการในการตัดสินใจเช่น ข่าวการควบรวมกิจการ ผล
ประกอบการที่รับรู้รายได้เป็นพิเศษ 3. นักลงทุนระยะยาว เป็นการ
ลงทุนเพื่อหวังเงินปันผล โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จะเข้าซื้อ
เมื่อราคาหุ้นต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 

การลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์  ตราสารหนี้  และกองทุนต่างๆ ผู้ ลงทุนต้องการ
ผลตอบแทน แต่ทั้งนี้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากการลงทุน ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย 
และอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้เกิดความเสี่ยงจากการลงทุน 

 การลงทุนในหุ้นนั้นมีการวิเคราะห์หลายเทคนิค แบ่งเป็น 
2 ป ร ะ เ ภ ท คื อ  Top down Approach กั บ  Bottom up 
Approach ในส่วนของ Top down Approach คือ การวิเคราะห์
ภาพรวมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และลงมาที่หุ้น เป็นวิธีท่ีน ามาใช้ได้
ดีเมื่อภาพรวมเศรษฐกิจมีความชัดเจน ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นขาขึ้น
หรือขาลง ส่วนวิธีTop down approach จะใช้ในการเลือกหุ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (พอร์ตหุ้น DIY สไตล์นักกลยุทธ์,หน้า 11) ส่วน
ของ Bottom up Approach  จะพิจารณาจากบริษัทขึ้นมา ทั้งนี้ผู้
ลงทุนต้องตัดสินใจเลือกหุ้นที่ดีที่สุด ซึ่งอาจดูได้จากอัตราส่วนทาง
การเงิน  financial ratio ตั วอย่ า ง เช่น  ราค าต่ อก า ไรต่ อหุ้ น 
(PE/Ratio) มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (PBVPS) หรืออัตราผลตอบแทน
จากเงินปันผล เป็นต้น เพราะอัตราส่วนเหล่านี้สะท้อนถึงสถานะ
การเงินของบริษัท ข้อมูลส่วนนี้จึงเป็นข้อมูลส าคัญที่จะช่วยนักลงทุน
พิจารณาการลงทุน 
 ทั้งนี้การลงทุนทั้ง 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื่องมือชนิด
ต่างๆ แต่ในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ ข้อดีของการใช้อัตราส่วนทางการเงินคือ เรา
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สามารถรู้ถึงกิจกรรมภายในของบริษัทนั้นๆ เช่น การวัดการสร้าง
อัตราก าไร ระยะเวลาการขายสินค้า การเก็บเงินจากลูกหนี้ หรือ 
การจ่ายดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ แต่ข้อเสียคือ อัตราส่วนดังกล่าวเป็น
ข้อมูลย้อนหลัง นักลงทุนต้องใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเอง 
 จากงานวิจัยของ Mukerji, S. Dhatt, M. Kim, Y. (1997) 
พบอัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับขนาดของบริษัทและ
ผลตอบแทนจากหุ้นในตลาดหุ้นเกาหลี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน
ทางการเงินมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนจากหุ้น 
 งานวิจัยนี้มีความต่างจากงานวิจัยก่อนๆในประเทศไทย 
คื อ  การหาความสัมพั นธ์ของขนาดของธุ รกิ จห รือ  Market 
capitalization ว่ามีผลต่อผลตอบแทนของหุ้นหรือไม่ อีกท้ังงานวิจัย
นี้ท าเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
อาจจะแตกต่างจาก journal ของต่างประเทศ และระยะเวลาใน
การศึกษาคือ ปี พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาใกล้เคียงจาก
ปัจจุบันต่างจากงานวิจัยเก่าๆ จากผลงานวิจัยก่อนๆ สรุปว่า
อัตราส่วนทางการเงินสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนของหุ้นได้ ซึ่ง
ตั้งเป็นสมมติฐาน ว่าพอเวลาเปลี่ยนอัตราส่วนทางการเงินยังสารถใช้
คาดการณ์ราคาหุ้นได้อยู่หรือไม่ 
 ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินกับอัตราผลตอบแทนของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  เพื่อจะให้นักลงทุนทตัดสินใจ ว่ามีอัตราส่วนทางการเงินตัวไหน
บ้างที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากหุ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วน
ทางการเงินที่มีความสัมพันธ์และสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนจาก
หุ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
1. ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือข้อมูลงบการเงินซึ่งเป็น
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบกระแสเงินสด งบก าไรขาดทุน ทุกรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่ 
ไตรมาสที่  1 ของปี 2555 ถึงไตมาสที่  4 ของปี2559 และอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยนรายไตรมาส 
2. บริษัทที่ท าการศึกษาคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
3. ศึกษาเฉพาะอัตราส่วนทางการเงิน 5 ตัว คือ อัตราส่วนราคาต่อ
ก าไรต่อหุ้น(market value ratio) มูลค่าตลาด อัตราผลตอบแทน
ของเงินปันผล  อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ อัตราส่วน
ก าไรต่อหุ้น  
4. ในปี 2555 – 2559เป็นปีหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่กับ
ประเทศไทย ท าให้เกิดผลกระทบต่อภาคการผลิตในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ข้อมูลที่ได้จึงผ่านช่วงวิกฤตมาแล้ว 
5. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 
ตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนของหุ้น 

ตัวแปรอิสระ คือ อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น มูลค่าตลาด อัตรา
ผลตอบแทนของเงินปันผล  อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ 
อัตราส่วนรายได้ต่อหุ้น 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้  
1.  นักลงทุนสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางตัดสินใจในการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2.  นักลงทุนท่ีสนใจการวิเคราะห์อัตราส่วนสามารถน าวิธีวิเคราะห์ไป

ประยุกค์กับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ เช่น ตราสารหนี้ พันธบัตร 
 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้ งนี้ ใช้ข้อมูลทุติ ยภู มิที่ มี ลั กษณ ะเป็นข้อมู ล
ภาคตัดขวางและอนุกรมเวลาของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งเป็นอุตสาหกรรม เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้า
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และ
เทคโนโลยี โดยการศึกษาข้อมูลผลตอบแทนของหุ้นและอัตราส่วน
ทางการเงินเป็นรายไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 ถึงไตรมาสที่  4 ปี 
2559 รวม 20 ไตรมาส 
 
การตรวจเอกสาร 
 บทนี้เป็นการน าเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยว
ข้อกับตัวแปรที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในครั้งนี้ ท าการสือค้นจากวารสารวิขา
การและงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ โดยเนื้อหาในบทนี้แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ 
1.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนจากหุ้น 
2.งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องประกอบด้วยงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับ เรื่อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนของหุ้น 

เพชรี ขุมทรัพย์ (2554 , หน้า 276) ได้กล่าวว่าอัตรา
ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวังในหลักทรัพย์(Yield) อัตราที่ค านวณ
ได้จะเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยส่วน
ใหญ่แล้วหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมได้รบัอัตราผลตอบแทนทีส่งู 
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังย่อมสูงขึ้นเพื่อให้คุ้มกับความเสี่ยง 
 อัตราผลตอบแทน (Rate of return) คือ ผลประโชยน์ที่ผู้
ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆ โดยที่ผลประโยชน์นี้
อาจอยู่ ในรูปของดอกเบี้ ย เงินปันผล หรือก าไรจากการขาย
หลักทรัพย์ 
 Kevin Stefano (2015) ได้ให้ความจ ากัดความของค าว่า
ผลตอบแทนของหุ้นไว้คือสูตร Rt = Pt – P(t-1) / P(t-1) Rt คือ 
อัตราผลตอบแทนทั้งหมด Ptคือราคา ณ ปัจจุบัน P(t-1) คือราคา
ในช่วงก่อน  
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 Muhammad Bilal Khan, Sajid Gul, Shafiq Ur 
Rehman, Nasir Razzaq, Ali Kamran (2 0 1 2 )  SRi = DPs + 
capital gain/market price ได้ให้นิยามผลตอบแทนจากหุ้น เป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนต่างราคาและเงินปันผล 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยนี้ได้ท าการหาบทความจากต่างประเทศแบ่ง
ออกเป็นประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว 

ประเทศก าลังฟัฒนา 
 ตลาดหุ้นเป็นตัวท านายเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมี
นัยส าคัญ (Schrimpf,2010) การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเป็นแบบ 
Random walk ฉะนั้นการพยากรณ์ที่ถูกต้อง 00% ท าได้ยากมาก 
ในทางตรงกันข้ามสมมติฐาน Random walk มีประสิทธิภาพต่อ
ตลาด 
  งานวิจัยที่ผ่านๆมามีการหาตัวแปรที่พยากรณ์ราคาหุ้นได้ 
เ ช่ น  book to market ratio, price to earning ratio แ ล ะ 
dividend yield และบางตัวซึ่งเป็น Trend เช่น price to cash, 
flow ratio, cash born ratio และตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์เช่นเงิน
เฟ้อ 
 ในงานวิจัยช้ินนี้จะส ารวจ 3 อัตราส่วน แบ่งเป็น 2 ส่วน 8 
สมมติฐาน โดยเป็น single regression และ multiple regression 
งานวิจัยก่อนๆแสดงให้ เห็นว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลมี
ความสามารถในการคาดการณผ์ลตอบแทน  พบว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นตัว
แปรแสดงถึงพื้นฐาน dividend yield, price earning ratio, book 
to market ratio และ firm size มีนัยส าคัญต่อผลตอบแทนของหุ้น 
ในการเทียบขนาดบริษัท earning yield ,B/M, dividend yield จะ
มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหุ้น ในตลาดหุ้นเกาหลีในช่วง 
1982-1992 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหุ้นกับ 
DE,S/P และ B/M มากกว่านั้นยังพบความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่าง
ขนาดธุรกิจกับผลตอบแทนจากหุ้นกับหนี้สินต่อทุน ตัว PE ratio นั้น
เช่ือถือได้น้อยกว่า B/M S/P อย่างไรก็ตาม B/M, S/P ตอบสนอง
ความสัมพันธ์ทางตรรงกับผลตอบแทนจากหุ้นและขนาดบริษัท 
สรุปผลการศึกษาในตลาดหุ้น US พบว่าอ านาจการพยากรณ์ของ 
dividend yield มีมากกว่า P/E และ B/M 
 ประเทศพัฒนาแล้ว 
 หลายปีที่ผ่านมาอัตราส่วนทางการเงินถูกใช้แทนศักยภาพ
ของบริษัท ในกรณีของประเทศฮ่องกง มีการน างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสนับสนุนว่า อัตราส่วนทางการเงินสามารถพยากรณ์ผลตอบแทน
ของหุ้นได้ แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งกล่าวว่าตลาดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง 
มหภาคมากกว่ายากท่ีจะท าการพยากรณ์ผลตอบแทน  
 อัตราส่วนทางการเงินถูกยอมรับว่ามีศักยภาพในการมีส่วน
ในการตัดสินใจของนักลงทุนเนื่องจากแสดงสุขภาพของบริษัท มี
การศึ กษาเกี่ ยวกับอัตราส่ วนทางการเงินว่าตั วไหนบ้ างที่ มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  มี อยู่ ส ามตั วที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  คื อ  Book to 
Market(B/M), Dividend yield(DY) และ Earning yield(EY) อีก
งานวิจัย ก าหนด  Sale to price, debt to equity เป็นตัวแปรที่
ส าม ารถอ ธิ บ าย ได้ ม าก กว่ า โด ย เฉพ าะ  sale to price ที่ มี

ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนถึง 60% และการศึกษาเชิงประจักษ์
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง debt to equity กับอัตราผลตอบแทน
ในเชิงบวก และอัตราส่วน DY นั้นมีความสามารถในการพยากรณ์ใน 
36 ตลาดสากล เช่น อเมริกา, จีน, แคนนาดา ในช่วง 1988-1996 มี
การทดสอบว่า EY มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลตอบแทนในตลาด
หุ้นเกาหลีพบว่า บริษัทเล็กจะมีรายได้สูงกว่าบริษัทใหญ่อาจท าให้ 
EY อธิบายได้ไม่ดีนัก จึงท าให้เกิดงานวิจัยใหม่ขึ้นโดยการใช้ Price 
to sale, market to book, earning per share, dividend yield 
และ Market Capitalization โดยหาความสัมพันธ์โดยใช้ Multiple 
regression งานวิจัยช้ินนี้จึงเกิดขึ้นเพราะจะยืนยันงานวิจัยที่ผ่านมา 
และการศึกษาในตลาดหุ้นฮ่องกงยังมีน้อย ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของ
บริษัทจะเป็นตัวอธิบายผลตอบแทน 
 
ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน 
แตกต่างไปตามอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ อัตรา
ผลตอบแทน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล มูลค่าตลาด อัตรา
หนี้ ต่ อทุ น  ราคาต่ อก าไร และอัต ราหมุ น เวียนการซื้ อขาย 
อุตสาหกรรมที่ปัจจัยมีผลต่ออัตราผลตอบแทนมากที่สุด คือหมวด
บรรจุภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง โดยแสดงความสัมพันธ์   
 สรุปผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนมาก
ที่สุด 2 อุตสาหกรรม 

ส าหรับหมวดบรรจุภัณฑ์ ในการท าวิจัยครั้งนี้คือบริษัท 
ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากเงิน
ปันผล ในปี 59 นั้นอยู่ที่ 2.81 ในปี 60 อยู่ที่ 4.20 ส าหรับอัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นอยู่ในปี 59 ร้อยละ 77.25 และปี 60 อยู่ที่       
-6.42 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินปันผลท าให้อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ซึ่งมาจากการปันผลเป็นส่วนหนึ่ง
ของการค านวณอัตราผลตอบแทน เมื่อจ่ายออกไปมากขึ้น ท าให้
ตลาดได้รับรู้ถึงเงินพิเศษระหว่างกาล ท าให้ราคาหุ้นปรับลดลงจาก
การจ่ายเงินปันผล มูลค่าตลาดมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากมีข้อมูลในหมวดนี้เพียงแค่บริษัทเดียว ท าให้เห็นการเติบโต
ของมูลค่ าตลาด ท าให้ยอดขายเพิ่ มขึ้น  ก าไรมากขึ้น  อัตรา
ผลตอบแทนจึงมากขึ้น อัตราส่วนหนี้ต่อทุนมีทิศทางตรงกันข้าม 
เพราะเนื่องจากบริษัทเป็นหนี้มากท าให้รายได้ที่ได้ส่วนใหญ่ถูก
น าไปใช้หนี้ในอัตราที่มากขึ้นท าให้ผลตอบแทนของหุ้นลดลง และ
อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย ในปี 59 มีร้อยละ 11.07 และในปี 60 มี
ร้อยละ 14.41 จะเห็นว่า การที่อัตราหมุนเวียนเพิ่มขึ้นท าให้อัคตรา
ผลตอบแทนลดลงเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก สินค้าบรรจุภัณฑ์เป็น
สินค้าที่ต้องเก็บสต๊อกสินค้า เมื่อมีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นต้นทุนใน
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังจะสูงตาม ท าให้ผลตอบแทนของหุ้น
ลดลง 

ส าหรับหมวดวัสดุก่อสร้างจากต่างกันที่มีอัตราส่วนที่มี
ความสัมพันธ์คือ ราคาต่อรายได้ ซึ่งสัมพันธ์กันในทิศทางลบ ส าหรับ
อัตราหมุนเวียนการซื้อขายไม่พบความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทน
ต่างจากหมวดบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด
อัตราผลตอบแทนของหุ้น คือ capital gain ถ้า P/E มีค่าสูงแสดงว่า 
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มีคนยอมจ่ายเงินในราคามากกว่าเพื่อแลกรายได้ที่น้อยกว่ากี่เท่า ซึ่ง
การยอมจ่ายเงินมากท าให้ราคาหุ้นไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเพราะหุ้นจะ
เติบโตได้ด้วยรายได้ ท าให้การลงทุนที่ดีเกิดเมื่อ ราคาเพิ่ม รายได้
เพิ่ม ถ้า PE สูงแสดงว่าหุ้นแพงเกินไป โอกาสในการท า capital gain 
ก็จะลดลง ท าให้อัตราผลตอบแทนมีทิศทางตรงกันข้าม ในงานวิจัย
ช้ินนี้ได้แก่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย และปูนอินทรี ยกตัวอย่างงบ
การเงินของปูนซีเมนต์ไทย พบว่า รายได้ปี 59 อยุ่ที่ 423,442.37 
ล้านบาท ปี 60 รายได้อยู่ที่ 450,921.00 ปี 59 PE อยู่ที่ 11.9 ปี 60 
อยู่ท่ี 10.55 จะเห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น ท าให้ PE ต่ าลง มีความสัมพันธ์
ตรงกันข้ามกับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. ผลตอบแทนของหุ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในบริษัทหรือ
พื้นฐานทางการเงินอย่างเดียว แต่ขึ้นลงตามนโยบายการลงทุนจาก
รัฐบาลหรือปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถก าหนดได้ 
2. บางหมวดอุตสาหกรรมมีจ านวนบริษัทน้อย ท าให้มีข้อมูลน้อยท า
ให้ R-squre ต่ าจนไม่สามารถอธิบายตัวแปรได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

ควรศึกษาโดยก าหนดตัวแปรอิสระให้มากขึ้น  เช่นอัตรา
ผลตอบแทนจากทุนหรือสินทรัพย์ และน าปัจจัยมหภาคมาใส่ใน
แบบจ าลองด้วยเช่น อัตราการเติมโตของเศรษฐกิจ การลงทุนใน
โครงสร้างของภาครัฐ เงินลงทุนจากต่างประเทศ ค่าเงินบาท เป็นต้น 
โดยอาจขยายเวลาการศึกษาให้นานมากข้ึนตามวัฎจักรธุรกิจ 
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การศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

Local Tax Payment studies in Pluak Daeng Subdistrict Administrative Organization 
(SAO), Pluak Daeng, Rayong Province. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากร
ท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษีในเขตพื้นที่พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 317 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  F-test (ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า (1) 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยคือ 
ด้านสถานท่ีช าระภาษีกรท้องถิ่น ด้านการช าระภาษีอากรท้องถิ่นและด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่น (2) เปรียบเทียบความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ปัจจุบัน แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่น  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ประชาชนที่มี เพศและรายได้ แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่
ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : ความรู้ความเข้าใจ  ภาษีอากร  ภาษีอากรท้องถิ่น 

 
Abstract 

 This research is aimed to (1) study the level of knowledge and understanding of local tax payment, and (2) 
compare the local taxpayers' knowledge and understanding in Pluakdaeng Subdistrict Administrative Organization, Pluak 
Daeng District, Rayong Province. Focusing on 317 taxpayers as a population in the area. This study has been utilizing 
various kind of statistical tools including with Questionnaires, Statistical Data Analysis:  Mean, Percentages, Standard 
Deviation, t-test and F-test (ANOVA) .  After scrutinizing the responses, the research provides some gross level of the 
conclusion that (1) people in Pluak Daeng have a high knowledge of local tax and taxation. The comprehension check 
of their acknowledgment from most to least is where to pay, how to pay and why to have to pay local tax. Then (2) 
the study compared with individual demographic factors.  As a result of the statistical significance level of 0.05, it 
provides that the more variety in age, status, education level and current career, the more variety of taxation 
acknowledgment.  However, the differences in personal income and gender have not resulted in taxation 
acknowledgment at the same statistical significance level. 
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1. บทน า 

 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ที่รัฐบาลได้มอบอ านาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ปกครองมีอ านาจหน้าที่ของตนเองมีความเป็นเอกภาพ มีความเป็น
อิสระในการบริหารงานโดยโครงสร้างรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในปัจจุบันประกอบด้วยการเก็บภาษีอากรท้องถิ่นและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากประชาชนเพื่อน าเงินภาษีไปปรับปรุงพัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บภาษี
อากรเป็นรายได้หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการด าเนินการพัฒนาส่วนต่างๆ ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาบุคคล พัฒนาสังคม หรือพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่การที่จะพัฒนาได้ตามแผนพัฒนา
นั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีรายได้ที่ เพียงพอมาเพื่อ
พัฒ น า ท้อ ง ถิ ่น ให ้ม ีค ว า ม เป็น อ ยู ่ที ่ด ี ขึ ้น  ด ังนั ้น  อ งค์ก า ร
บริหารส่วนต าบลจะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีนั้นตรงตามเป้าหมายให้
ได้มากที่สุด  [9] ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงาน
หลักในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ข่าวสารต่างๆ 
เ รื่ อ งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร การจ่ายช าระภาษีอากร
ท้องถิ่นและสถานที่จ่ายช าระภาษี โดยประชาชนสามารถจ่ายช าระ
ภาษีอากรท้องถิ่นได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลและการจัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่น ทั้งนี้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอัตราภาษีให้ครอบคลุมในเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบส่วนท้องถิ่นของประชาชนด้านการ
จัดเก็บภาษีและด้านเอกสารที่ยื่นเสียภาษีส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชน 
[3] ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การช าระภาษีอากรท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยการเร่งพัฒนาปรับปรุงให้
ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นได้ตามเป้าหมายเพียงพอต่อ
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความ
สนใจในการจ่ายช าระภาษีอากรท้องถิ่นมากขึ้น และยังเป็นการ
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี
บ ารุ งท้ องถิ่ นที่ เพี ยงพอต่ อการน าไปพัฒ นาท้องถิ่นอย่ างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล 
 ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมี
รายได้หลักจากเกษตรกรรม ได้แก่ การท าไร่สับปะรด ยางพารา 
และมันส าปะหลัง รวมทั้งมีรายได้เสริมจากการท าสับปะรดแปร

รูป ซึ ่งเป ็นที ่ขึ ้น ชื ่อและเป็นที ่รู ้จ ักก ันอย่างแพร่หลาย  ด ังนั ้น
ประชาชนในเขตพื ้นที ่ด ังกล่าวมีหน้าที ่จะต้องจ่ายภาษีอากร
ท้องถิ ่น แต่ทางองค์การบริหารส ่วนต าบลปลวกแดงเองก็ไม่
สามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่หรือเก็บได้แค่บางส่วน   
 จากปัญหาข้างต้นจึงท าให้ ผู้ วิจัยสนใจที่ จะศึกษาในเรื่อง
การศึกษาความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่น
ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล ปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษี
อากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษี
อากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนใน
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ที่มีหน้าท่ีเสียภาษีท้องถิ่น จ านวน 1,713 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 
[10] ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% ได้
ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 317 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
 3.2 เค รื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย  ได้ แ ก่  แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบ Check list ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของ
การเสียภาษี  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การการช าระภาษีอากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มี
ค าถามโดยมี ลักษณ ะเป็ นแบบแสดงระดับมากน้ อย Scale 
Question ซึ่งจะแบ่งค าถามออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
เกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่น จ านวน 5 ข้อ ด้านการช าระภาษีอากร
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ท้องถิ่น จ านวน 5 ข้อ และด้านสถานที่การช าระภาษีอากรท้องถิ่น 
จ านวน 5 ข้อ  
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
เป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียน
แสดงความคิดเห็น 
 3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
t-test และ F-test (ANOVA) 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 62.80 โดยมีอายุระหว่าง 41-50 ปีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 27.80 สถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
78.20 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
61.80 ประกอบอาชีพการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.20 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของประชาชนต่ ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
41.60 และช าระภาษีอากรท้องถิ่นประเภทภาษีบ ารุงท้องมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 70.40  
 
 4.2 ผลการวิเคราะหค์วามรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การช าระภาษีอากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
พบว่า โดยรวมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ

การช าระภาษีอากรท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.04) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านสถานที่ช าระ

ภาษีอากรท้องถิ่นอยู่ ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.24) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.67) 
 

 4.3 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่มีอายุ
แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นโดยรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ซึ่งพบว่า ประชาชนที่มีอายุมากกว่า มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นมากกว่า ประชาชนที่
มีอายุน้อยกว่า 
 

 4.4 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่น ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน 
พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นโดยรวมมากกว่า 
ประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด 
 
 4.5 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นโดยรวม ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นโดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ซึ่งพบว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษี
อากรท้องถิ่นโดยรวมมากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และปริญญาตรี   
 
 4.6 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นโดยรวม ที่มีอาชีพปัจจุบัน
แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 จึงได้ท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ซึ่งพบว่า ประชาชนที่มีประกอบอาชีพการเกษตร 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นมากกว่า 
ประชาชนท่ีประกอบอาชีพรับจ้าง 
 
 4.7 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นโดยรวม ที่มีเพศ และรายได้
แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีเพศและรายได้ต่อเดือน แตกต่าง
กัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นโดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 
 

5. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากร
ท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลปลวก
แดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถน าผลการวิจัยมา
อภิปรายได้ดังนี้  
 5.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นของ
ประชาชน โดยรวมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจของประชาชน
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เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ประชาชนต้องจ่ายภาษีท้องถินอยู่เป็นประจ า เมื่อพิจารณาพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านสถานที่ช าระภาษีอากรท้องถิ่น
เพราะประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะไปจ่ายช าระภาษีที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลปลวกแดง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่น เนื่องจากประชาชน
อาจจะไม่รู้หลักเกณฑ์ในการช าระภาษีหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัย ของ จิรศักดิ์ 
บางท่าไม้  และคณะ [2] พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่เข้าใจ
รายละเอียดของภาษีและการค านวณภาษีที่จะต้องช าระ ส่วนที่มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ระดับน้อย ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่นแต่ละประเภท บทก าหนดโทษในการไม่ช าระ การค านวณ
ภาษีประเภทที่ช าระอยู่ และมีความเข้าใจถึงการผ่อนช าระค่าภาษี 
และวิธีการค านวณภาษีค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัย
ปรมัตถ์  อินดี  [4] ที่พบว่า ประชาชนไม่ทราบและ  ไม่ เข้าใจ
รายละเอียดภาษีที่ตนช าระ จึงควรมีการ ประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ นฤมล เหรียญเจริญ 
[5] การจัดเก็บภาษีควร มีการปรับปรุงด้านการด าเนินงานโดยการ
ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีไว้ภายในหมู่บ้านเพื่อให้ 
ประชาชนได้ทราบข้อมูล จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และให้มี
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของ หมู่บ้านตลอดจน จัดประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้านเพื่อ ช้ีแจงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ภาษีพร้อมเปิด โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ก าหนด แนวทางในการเสียภาษี  
 
 5.2 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากร
ท้องถิ่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากร
ท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ (1) อายุต่างกัน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุธ ชัยชนะ [8] พบว่า 
ระดับความรู้ของประชาชนในเรื่องของการเสียภาษีท้องถิ่นนั้นอยู่ที่
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันปัจจัยด้านความ
แตกต่างทางด้าน อายุ มีผลท าให้ความรู้ความเข้าใจนั้นแตกต่างกัน
ไป (2) สถานภาพและการศึกษาที่ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร วิชัย [6] พบว่า ประชาชนจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานะภาพและระดับการศึกษา ใน
ภาพรวมแต่ละด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (3) อาชีพที่ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษี
อากรท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

แสงระวี  จินดา และ รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ [11] พบว่า ประชาชนที่เสีย
ภาษีท้องถิ่นให้กับ เทศบาลต าบลวังหลวง ที่อาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชนให้กับเทศบาล 
แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชน ที่มี
อาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของ
ประชาชนให้กับเทศบาล ต าบลวังหลวง แตกต่างกันกับประชาชนท่ีมี 
อาชีพเกษตรกรรม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรณิศ จีมะ
วงษ์ [1] พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความรู้ความเข้าใจใน
การช าระภาษีท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.1 (4) เพศและรายได้ ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ช าระภาษีอากรท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิจัยของ วิเชียร อยู่รักษาสิทธ์ิ [7] พบว่า ประชาชนต าบลปรุใหญ่ที่มี 
เพศ และรายได้ที่ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีท้องถิ่น
ไม่แตกต่างกัน 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระ
ภาษีอากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยตอนแรกเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็น
ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากร
ท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลปลวก
แดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตอนที่ 3 เป็นผลการ
เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่น
ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 การวิจัยครั้งนี้มีประชาชนที่มีหน้าที่ช าระภาษีอากรท้องถิ่นเป็น
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 317 คน ประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.80 ประชาชนส่วนใหญ่มี
อายุ  41-50 ปี  คิ ด เป็ น ร้อยละ  27.80 ประชาชนส่ วน ใหญ่ มี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 78.20 ประชาชนส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.70 ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.20 ประชาชน
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
41.60 และประชาชนส่วนใหญ่ช าระภาษีอากรท้องถิ่นประเภทภาษี
บ ารุงท้องที่ คิดเป็นร้อยละ 70.40 
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ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง จากผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยรวมประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่น อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านสถานท่ีช าระภาษีอากรท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก  
 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จากผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพปัจจุบัน ต่างกัน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ และประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและรายได้ 
ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากรท้องถิ่น ไม่
แตกต่างกัน 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังนี้ 
 7.1.1 ควรมีการจัดอบรมหรือกระจายข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากร
ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
ท้องถิ่นมากขึ้น  
 7.1.2 จัดท าคู่มือเกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่นแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อที่ประชาชนจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ภาษีอากรท้องถิ่นมากขึ้น 
 7.1.3 ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าการช าระภาษี
อากรท้องถิ่นสามารถช าระได้ที่ไปรษณีย์โดยการส่งธนาณัติ/ตั๋วแลก
เงินธนาคาร/เช็คท่ีรับรองโดยธนาคารผ่านทางไปรษณีย์ 
 
7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 7.2.1 ควรศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการช าระภาษีอากร
ท้องถิ่นและศึกษาเจตคติของประชาชนในการช าระภาษีอากร
ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีอื่นที่ท่านสนใจและต้องการที่จะศึกษา 
 7.2.2 ควรศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจเกี่ยวกับการช าระภาษี
อากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่อื่นที่ท่านสนใจและต้องการที่
จะศึกษา 

 7.2.3 ควรศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่อื่นที่ท่านสนใจ
และต้องการที่จะศึกษา เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบน ามาปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานต่อไป 
 7.2.4 ควรศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่อื่นที่ท่านสนใจและ
ต้องการที่จะศึกษา 
 
7.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 7.3.1 องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่นให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 7.3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ควรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษีอากรท้องถิ่น 
การจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่นและเอกสารที่ใช้ยื่นในการช าระภาษี
อากรท้องถิ่น 
 7.3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ควรมีการจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
วิธีการและบทก าหนดโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไม่
ช าระภาษี เช่น การมีหนังสือแจ้งเตือนประชาชนผู้เสียภาษีเมื่อใกล้ 
ถึงก าหนดการยื่นแบบและช าระภาษี 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
จ านวนประชากรที่มีหน้าที่ช าระภาษีท้องถิ่น และประชาชนที่ได้ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ด้วย 
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Abstract 
In this research, the researcher investigated the effects of job satisfaction and organizational commitment 

among personnel of National Defence Studies Institute. A questionnaire was used to investigate the job satisfaction 181 
personnels were participated in this study. Multiple correlation and multiple regression were used to analyse data The 
result of the research showed that job satisfaction was correlated and had a positive effect on organizational 
commitment among samples. 
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Personnel of National Defence Studies Institute 
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1   
 ORGCOM JOBSAT1 JOBSAT2 JOBSAT3 JOBSAT4 JOBSAT5 JOBSAT6 VIFs 

 3.96 3.89 3.65 3.91 4.08 3.68 3.77  

S.D. 0.66 0.63 0.76 0.75 0.68 0.72 0.69  
ORGCOM - 0.578* 0.522* 0.730* 0.675* 0.661* 0.761*  
JOBSAT1  - 0.717* 0.665* 0.490* 0.619* 0.554* 2.627 
JOBSAT2   - 0.583* 0.412* 0.612* 0.514* 2.309 
JOBSAT3    - 0.646* 0.635* 0.700* 2.727 
JOBSAT4     - 0.579* 0.702* 2.184 
JOBSAT5      - 0.766* 2.961 
JOBSAT6       - 3.462 

: * 0.05 
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 2.184  3.462 

10 
Multicollinearity [16]

0.05 
 0.522  0.761 
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0.05 F = 
, p < 0.000
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t p-value 
 

 
 0.497 0.206 2.417 0.017* 
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 0.028 0.058 0.495 0.621 

 0.250 0.063 3.942 0.000* 
 0.169 0.062 2.708 0.007* 

 0.059 0.069 0.857 0.392 
 0.339 0.078 4.366 0.000* 

F = 60.512  p < 0.000  Adj.R2 =0.6648  
: * 0.05 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ Factors Affecting The SET 
Index of Transport & Logistics Sector 
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บทคัดย่อ 

     การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตัวแปรอิสระ ปัจจัยคือ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศไทย ดัชนีราคาน้ ามันดิบ WTI มูลค่าการส่งออกสินค้ารายเดือน อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยจะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ตั้งแต่เดือน มกราคม ปี
พ.ศ. 2556 ถึง เดือน ธันวาคม ปีพ.ศ 2560 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าคัญระหว่างปัจจัยต่างๆกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย ราคาน้ ามันดิบ WTI 
 จากการศึกษาพบว่าจากการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 คือ จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้า
ประเทศไทย (TOUR) และมูลค่าการส่งออกสินค้ารายเดือน (EXPORT) ส่วนตัวแปรอิสระที่เหลือ อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนีความเช่ือมั่น
ผู้บริโภค (CCI)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล์ล่าสหรัฐกับไทยบาท (USD) ราคาน้ ามันดิบ WTI Crude (West Texas Intermediate) (OIL)    
ไม่ส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
ค าส าคัญ : ดัชนหีลักทรัพย,์ ปัจจัยที่ส่งผล, ขนส่งและโลจิสติกส์  
 

Abstract 
 This case is a study factors affecting the SET Index on The Stock Exchange of Thailand Transportation and 
Logistics sector by secondary data are used of The Stock Exchange of Thailand Independent variables. The exchange 
rate of the baht against the US dollar, Consumer Confidence Index Number of foreign tourists visiting Thailand, WTI 
crude oil price index monthly export value, Bond yields The factors affecting the SET Index, Transport & Logistics, will 
be studied from January 2013 to December 2017. 
 The purpose is to study the importance of factors is the index of the transportation and logistics sector, 
including foreign exchange rates. Consumer Confidence Index Bond yields Export value of Thai products WTI crude oil 
prices 
 The study found that the factors affecting the SET index, transportation and logistics. And in the opposite 
direction. It meets the set assumptions. At the level of 95% is the number of foreign tourists entering Thailand (TOUR) 
and the export value of goods (EXPORT). The remaining three variables are the consumer confidence index (CCI), the 
exchange rate WTI Crude Oil (West Texas Intermediate) (OIL) did not affect the SET Index, Transport & Logistics 
Keywords : Stock Exchange Index, Factors Affect, Transportation and Logistics. 
 
 

บทน า 
      ป ร ะ เท ศ ไท ย มี ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ  ทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ (ท่องเที่ยว) 
ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการใช้พลังงานใน
ภาคเศรษฐกิจต่างๆ เป็นจ านวนมากรอบในหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐ
พยายามผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น“ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าใน
ภูมิภาคอาเซียนและเอเซีย” หรือที่เรียกว่า “Hub” ทางภาครัฐได้

เล็งเห็นความส าคัญในการเป็นผู้น าในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและ
การขนส่งในภูมิภาคนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและก้าวสู่การเป็น Hub Logistics อย่างสมบูรณ์แบบ 
ปัจจัยที่ท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาค
อาเซียนและเอเซียได้นั้น ต้องประกอบด้วยหลายส่วน โดยมีการ
เช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์
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ทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบสาธารณูปการ การจัดการกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมธุรกรรมทางการค้า รวมถึงการ
เชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งทางบก-ทางน้ า-ทางอากาศ ซึ่งศูนย์กลางโลจิ
สติกส์เป็นผลสืบเนื่องจากการสร้างประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์
ให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงานหรือกระบวนการเพิ่ม
คุณค่า 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกจ์  
     2.เพื่อศึกษาความส าคัญระหว่างปัจจัยต่างๆกับดัชนีหลักทรัพย์
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกจ์ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ดัชนีความเชื่อมี่นผู้บริโภค อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย ราคาน้ ามันดิบ WTI) 
   
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 ราค าน้ ามั น  WTI (OIL) ห รื ออี ก ช่ื อห นึ่ งคื อ  West Texas 
Intermediate เป็นน้ ามันดิบอ้างอิงที่ส าคัญในทวีปอเมริกา สัญญา
ซื้อขายน้ ามันดิบล่วงหน้าที่มีการซื้อขายและได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในโลก  
      ดั ชนี ค วาม เช่ือมั่ นผู้ บ ริ โภค  (Consumer Confidence 
Index) (CCI) เป็นดัชนีที่ใช้วัดหรือประเมินความรู้สึกของผู้บริโภค
เกี่ยวกับภาวะการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต รายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต 
     อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
(USD) หมายถึง ค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท
เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 
      จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศไทย (TOUR) รวม
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีรายละเอียดแบ่งตาม
ประเทศและภูมิภาค สรุปเป็นรายเดือนและรายปี 
     มูลค่าการส่งออกสินค้ารายเดือน (EXPORT) การส่งออกในการ
ผลักดันการเติบโตของประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก
สินค้าในภาคเกษตร และการส่งออกสินค้าส่งออกอุตสาหกรรม  
      
แนวคิดทฤษฎีและบทวิเคราะห ์
 ทฤษฎีปริมาณเงินตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์การเงินนิยม 
     1.ปริมาณเงินเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการก าหนดรายได้
ประชาชาติที่เป็นตัวเงิน (national income) ในระบบเศรษฐกิจ
หนึ่ง 
     2.ปริมาณเงินมีบทบาทต่อการก าหนดราคา เมื่อพิจารณาผลใน
ระยะยาวแล้ว ปริมาณเงินมีผลต่อปัจจัยต่างๆ ส่วนระดับของเศรศฐ
กิจท่ีแท้จริงไม่ได้ขึ้นกับปริมาณเงินจะมีผลต่อปัจจัยที่แท้จริง 
     3.สมการความต้องการถือเงินของส านักการเงินนิยมเป็นสมการ
ที่มีเสถียรภาพ นักการเงินนิยมมีความเห็นว่าทฤษฎีการเงินต้องตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ  

     4.การเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
อุปสงค์รวมของสินค้าโดยกระบวนการดังกล่าวจะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในการถือสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ 
     5 .นั ก ก าร เงิน นิ ยม เห็ น ว่ า  เศ รษ ฐกิ จ ในภ าค เอกชน ซึ่ ง
ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจต่างๆและครัวเรือนเป็นภาคที่ ไม่มี
เสถียรภาพในตัวเอง ซึ่งเกิดจากนโยบายและการด าเนินงานของ
ภาครัฐบาล 
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental 
Analysis) 
     การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจภาวะอุตสาหกรรมและภาวะบริษัท
เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ซึ่งมีกรอบ
แนวคิดดังนี้ 
    1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) 
     2. การพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 
          2.1 นโยบายการคลัง  
          2.2 นโยบายการเงิน  
         2.3 การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ       
     3. การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ เพื่อการวิเคราะห์
หลักทรัพย์จะเห็นว่าการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั่วไปเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาปัจจัยหลายอย่างประกอบด้วย อาทิ  วัฏจักรธุรกิจ 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคและของธุรกิจ      
     3.1 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis)      
     3.2 การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis)  
ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market Hypothesis)      
     เป็นแนวความคิดที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมราคาหลักทรัพย์แต่ละ
ตลาด และพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน ที่ส่งผลต่อ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 
ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพจึงตั้งบนสมมุติฐานมีดังนี้ 
     1.จ านวนผู้ซื้อและผู้ขายมีมากรายจนกระทั่งไม่มีบุคคลใดมี
อ านาจในการก าหนดราคาหุ้นได้และราคาที่เกิดขึ้นจะเป็นราคาที่มี
แนวโน้มเข้าสู่ดุลยภาพ 
     2.ผู้ลงทุนแต่ละคนมีพื้นฐานในการประเมินมูลค่าหุ้นเหมือนกัน 
(Homogeneous Expectation) ซึ่งก าหนดขึ้นจากความน่าจะเป็น 
(Probability Distribution) ของอัตราผลตอบแทน 
     3.ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักทรัพย์มีความเกี่ยวข้องกับราคา
และข่าวสารต่างๆ ของหุ้นอย่างสมบูรณ์ (Perfect Knowledge) 
     4 .ผู้ ล งทุ นทุ กคน เลื อกลงทุ น ในห ลั กท รัพ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
อรรถประโยชน์สูงสุด ณ ระดับราคาความเสี่ยงหนึ่งที่ให้ผลตอบแทน
สูงสุด     
ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
     ได้พัฒนามาจาก“ทฤษฎีจัดสรรการลงทุน” (Portfolio Theory) 
ของ Harry M. Markowitz ได้ร้บการยอมรับและถูกน าไปใช้อย่าง
กว้างขวางในธุรกิจการเงินในประเด็นที่เกี่ยวกับการประเมินความ
เสี่ยงของการลงทุนทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ผลตอบแทนที่นัก
ลงทุนต้องการ และการค านวณต้นทุนทางการเงินของโครงการลงทุน
ซึ่งมีผลตอบแทนแตกต่างกัน 
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ข้อสมมติฐานตามทฤษฎี CAPM มีดังต่อไปนี้ 
     1.นักลงทุนทุกคนแสวงหาความพอใจที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด 
(Maximize Expected Utility) จากสินทรัพย์ที่มีอยู่โดยการเลือก
ถือครองกลุ่มหลักทรัพย์บนพื้นฐานของผลตอบแทนและความเสี่ยง
และก าหนดว่านักลงทุนมีนิสัยกลัวความเสี่ยง (Risk Aversion)      
      2. นักลงทุนสามารถกู้เงินหรือให้กู้โดยไม่จ ากัดจ านวนเงิน ณ 
ระดับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอยู่ (เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ที่
ปราศจากความเสี่ยง เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรืออัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ที่ก าหนดส าหรับหลักทรัพย์ของรัฐบาล)      
     3. นักลงทุนทุกคนมีการค านวณผลตอบแทนที่คาดหวังความ
แปรปรวน (Variance) และ ความแปรปรวนร่วม (Covariance) 
ของหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกัน  
     4. หลักทรัพย์ทุกตัวมีสภาพคล่องสูง (Perfect Liquid) และมี
การซื้อขาย ณ ราคาที่เป็นอยู่ได้อย่างไม่มีต้นทุนประเภทที่เรียกว่า 
Transaction Cost ไม่ต้องเสียภาษี 
     5. นักลงทุนแต่ละรายมีขนาดเล็กการซื้อและขายไม่มีผลกระทบ
ต่อราคา  
     6. จ านวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่พิจารณามีปริมาณคงที 
ทฤษฎี Arbitrage Pricing 
     แบบจ าลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ตามแนวคิดของ Arbitrage 
Pricing Theory หรือ APT การท า Arbitrage หมายถึงการท าก าไร
โดยปราศจากความเสี่ยงโดยการซื้อหลักทรัพย์หนึ่งพร้อมกับขาย
หลักทรัพย์ นั้นในราคาที่ต่างกัน ในตลาดสองตลาดด้วยมูลค่าเงิน
ลงทุนเท่ากับศูนย์เสียโอกาสในการท า Arbitrage โดยการลงทุนทั้ง
สองตลาดมีราคาแตกต่างกัน ภายใต้กฎการมีราคาเดียว (Law of 
One Price) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นิธิมา ปรีชาวัน (2558) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจ
บริการทางด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีอิทธิพลในเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจบริการทางด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์อ
ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆได้แก่ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันในตลาด Brent Crude Oil อัตราเงิน
เฟ้อ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราการ
เจริญเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ ไม่มีอิทธิพลต่ ออัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจบริการทางด้านบริการขนส่ง
และโลจิสติกส์แต่อย่างใด 
     รัตนภรณ์ วงศ์ใต้ (2558) วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลด าเนินงาน
ของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสหกรรมหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาด
หลักทรัพย์ไทย พบว่าหลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ยงที่ เป็นระบบของ
หลักทรัพย์มากว่าหนึ่ง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ หลักทรัพย์ของ
บริษัท Eastern Star Real Estate PLC. ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีค่า
ความเสี่ยงที่ เป็นระบบที่สูงสุด และที่ระดับนัยส าคัญ 0.1 คือ 
หลักทรัพย์ของ บริษัท Thai Airways International PCL.      

     จิณณ์ณิชา ปัดชาสี (2556) การวิจัย เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างราคาน้ ามันดิบและราคาหลักทรัพย์
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค 1) วิธี 
Traditional Cointegration และ Error Correction Model 2) วิธี 
Threshold Cointegration แ ล ะ  Threshold Error Correction 
Model ซึ่งจากผลการศึกษาด้วยวิธี Traditional Cointegration 
แ ล ะ  Error Correction Model พ บ ว่ า  ร า ค า น้ า มั น ดิ บ มี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ง
แ ล ะ โล จิ ส ติ ก ส์  ข ณ ะ ที่ ผ ล ก า รศึ ก ษ าด้ ว ย วิ ธี  Threshold 
Cointegration และ Threshold Error Correction Model พบว่า
ราคาน้ ามันดิบกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์มี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในลักษณะที่เป็น Non-linearity 
เช่นกัน        
     รุ่งกานต์ นิลรัต (2552) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเฉพาะของ
ธุรกิจ มูลค่าทางบัญชี และก าไรทางบัญชี ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการโดยการ
เก็บข้อมูล ก าไรทางบัญชี และราคาหลักทรัพย์ ผลการวิจัยพบว่า 
หมวดอุตสาหกรรมการแพทย์  หมวดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
สันทนาการ หมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์   หมวด
อุตสาหกรรมบริการเฉพาะกิจ หมวดอุตสาหกรรมพาณิชย์ และ
หมวดอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัว
ของราคาหลักทรัพย์   
     ประวีณา ศาลิคุปต (2556)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทั้ง 6 ด้าน ศึกษาด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ดัชนีค่าเงิน
บาทที่แท้จริงมีค่าเฉลี่ย 97.09 บาท อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริกามีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 2.64 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณเงินความหมายกว้างในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มี
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 0.70 อัตราการเปลี่ยนแปลงของทุนส ารองระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยมีค่ าเฉลี่ ยร้อยละ 1.42 อัตราการ
เปลี่ ยนแปลงของมูลค่ าการค้ าสุทธิระหว่างประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกา (มูลค่าส่งออกหักมูลค่าน าเข้า) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.61 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ที่มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
(มูลค่าซื้อ หัก มูลค่าขาย) ภายในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ -
82.32 และอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ย 
35.09 บาท 
 
วิธีการศึกษา 
 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา สร้างจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นตัวแปร
ตาม กับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งหมด 5 ตัวแปร ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ โดยใช้
การวิเคราะห์ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้น (Simple 
Linear Regression Model) มีแบบจ าลองในการศึกษา ดังต่อไปนี้  
     Trans = B1 USD + B2 OIL + B3 TOUR + B4 CCI + B5 
EXPORT 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาของตัวแปรต่างๆ 
     ขี้นที่ 2 ทดสอบคุณสมบัติ Stationary ด้วย Unit Root Test 
โดยวิธีการ Augmented Dickey-Fuller test 
     ขั้นที่  3 พิจารณาความสัมพันธ์ว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามซึ่งในท่ีนี้คือ 6 ตัว โดยตัวแปรอิสระ ต้อง
ไม่ มีความสัมพันธ์กันระหว่างตั วแปร กรณี ตั วแปรอิสระ มี
ความสัมพันธ์กันจะเรียกว่าเกิดปัญหา Multicollinearity 
     ขั้นที่ 4 การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามดังสมการ 
     ขั้นที่  5 ใช้สถิติทดสอบ F-test เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่าง Y กับ X1,…X5 

     ขั้นที่ 6 ท าการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัว
แปรอิสระครั้งละ 1 ตัว จ านวน k ครั้งโดยใช้สถิติทดสอบ T-test 

     ขั้นที่ 7 หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระโดยใช้ R2 (R 
Square) โดยถ้า R2 มีค่าใกล้  1 แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนั้นมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมาก ถ้า R2 มีค่าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปร
อิสระชุดนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามน้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์
เลย 
     ขั้นที่ 8 ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ      
 ขั้นที่ 9 การทดสอบนี้เพื่อดูปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวคลาดเคลื่อน 
โดยข้อสมมติฐานของวิธีก าลังสองน้อยที่สุดระบุว่าตัวคลาดเคลื่อน
ต้ อ งมี ค่ าความแปรปรวนคงที่  ส าห รับการทดสอบปัญ หา 
Heteroskedasticity 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยการท า 
Multiple Regression และตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของ 
สมการถดถอยด้วยสถิติทดสอบ F-Test และ t-Test โดยผลการ
ค านวณ มีดังนี้ 
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน  
     Trans = -21.91876  USD (0.0565) +77.71606  TOUR 
(0.0000)* + -1.220173 OIL (0.1546) +    
                 41.10026 EXPORT (0.0001)* + 1.086285 CCI 
(0.5627)              
อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อนได้ดังนี้ 
     จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่ีเข้าประเทศไทย (TOUR) มีค่า
สั มประสิทธิ์  เท่ ากับ  77 .71606 อธิบ ายได้ ว่ า  เมื่ อจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าประเทศไทย (TOUR) เปลี่ยนแปลง 
77.71606 แสนล้านคน จะส่งผลให้ดัชนีปิดรายเดือนหลักทรัพย์
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เปลี่ยนแปลง 1 จุด ในทิศทาง
เดียวกัน 
     มูลค่าการส่งออกสินค้ารายเดือน (EXPORT)มีค่าสัมประสิทธิ์ 
เท่ากับ 41.10026 อธิบายได้ว่า ราคามูลค่าการส่งออกสินค้าราย
เดือน (EXPORT) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 41.1026 แสนล้านบาท ต่อ
จะส่งผลให้ดัชนีปิดรายเดือนหลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิ
สติกส์ เปลี่ยนแปลง 1 จุด ในทิศทางเดียวกัน 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้าม ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
คือ จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าประเทศไทย (TOUR) และ
มูลค่าการส่งออกสินค้ารายเดือน (EXPORT) ส่วนตัวแปรอิสระที่
เหลือ อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค (CCI)  อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลล์ล่าสหรัฐกับไทยบาท (USD) ราคาน้ ามันดิบ 
WTI Crude (West Texas Intermediate) (OIL)    ไม่ ส่ งผลต่ อ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ผลการศึกษาครั้งนี้ ได้ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีตลาด
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ท าให้ผู้ลงทุนสามารถ
เลือกติดตามข้อมูลเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์หมวด
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  เท่ านั้น  คือ จ านวนนักท่องเที่ ยว
ต่างประเทศที่เข้าประเทศไทยและมูลค่าการส่งออกสินค้ารายเดือน 
เพื่อสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในอนาคต 
2.การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิ เคราะห์ปัจจัยต่ างๆ มาอธิบาย
ความสัมพันธ์กับของดัชนีตลาดหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 
ทั้งนี้ตัวแปรบางตัวไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ดังนั้นควรเพิ่มปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมี
ผลต่อดัชนีหลักทรัพย์ในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น มูลค่าการ
น าเข้า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 
เพื่อหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์หมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
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เส้นทางการท่องเที่ยว 

The Study of Community Context’s Hua Ror Market Muang 
Krung Kao for Developing Tourism Route 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบริบทชุมชนตลาดหัวรอ เมืองกรุงเก่าเพื่อพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนตลาดหัวรอเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีถนนอู่ทองซึ่งเป็นถนนรอบเกาะเมืองผ่านหน้าตลาด 
มีแม่น้ําลพบุรี คลองบางขวด และแม่น้ําปาาสักไหลผ่าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 120668 คน เป็นชาวไทย 
ชาวไทยเช้ือสายจีนและชาวไทยเช้ือสายอิสลาม สถานที่ท่องเที่ยวมีทั้งส่วนที่เป็นพระราชวัง  พิพิธภัณฑ์ 
วัด ศาลเจ้าจีน มัสยิด และตลาด ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์คือมีการแสดงง้ิวประจําปีเพื่อถวายเจ้าแม่ต้น
จัน  มีร้านอาหารคาวหวานที่มีเอกลักษณ์ ด้วยบริบทท่ีน่าสนใจดังกล่าวจึงสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวได้ทั้งทางบกและทางน้ํา ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่ วัง วัด ศาลเจ้า มัสยิด และตลาด 

 
ค าส าคัญ : บริบทชุมชน, ตลาดหัวรอ, เส้นทางการท่องเที่ยว 

 
Abstract 

   The purpose of this research was to study the community context’s Hua Ror market 
muang krung kao for developing tourism route. Quanlitative research was based on 
relevant document and interview. The research found that: Hua Ror market community 
is plain area, beside U-Thong road. There are rivers and canal such as Lopburi River, 
Pasak River and Bang Kuat canal flow through. A total of 12,068 people are Thai, Thai 
Chinese, and Thai Muslim. Tourist attractions include the palace, museum, temples, 
chinese shrine, mosque, and Hua Ror market. The unique feature is the annual chinese 
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opera performance for Goddess Chan. There is Hua Ror market which is a bazaar, and a 
wide range of consumer goods including a unique food and sweet’s restaurant. 
According to interesting contexts, it can be developed as a tourist route both by land 
and boat trip. Attractions include the palace, temples, shrines, mosque and market. 

 
Keywords : Community Context, Hua Ror Market, Tourism Route 

1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของ
งานวิจัย  
 รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาปาก
ท้องของประชาชนและช่วยเหลือธุรกิจ SMEs 
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถานบันเกษตร และ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านตลาดชุมชน ซึ่ง
รัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการพัฒนาตลาดเพื่อ
ผู้ประกอบการและชุมชนที่กรมการค้าภายในได้
เสนอโครงการ เมื่อวันที่  30 กันยายน 2558 
ภายใต้ช่ือ โครงการพัฒนาตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจ
ท้องถิ่นเป้าหมาย 231 แห่งทั่วประเทศ ระยะเวลา 
3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) โดยใช้ตลาดชุมชนเป็น
กลไกในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่ 
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประการ
ธุรกิจ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว
ซึ่งจะนําไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การ
บริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็น
ตัวขับเคลื่อนซึ่งในงบประมาณ 2559 กรมการค้า
ภายใน (กน.) ได้ดําเนินการเปิดตลาดต้องชมแล้ว 
77 แห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีแผน
ดําเนินการเปิดตลาดชุมชน ภายใต้ช่ือ “ตลาดต้อง
ชม” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์
ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรม
ทางการค้า กรมฯจึงได้กําหนดจัดพิธีเปิดงานตลาด

ชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นเพื่อเป็นแบบอย่างให้ตลาด
อื่น ๆ ในการดําเนินการพัฒนาในตลาดชุมชนให้
เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์ และอัตลักษณ์
ชุมชน [1]  
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ใน ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ( Community-based 
tourism หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Host 
management”) ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และในอนาคตมีแนวโน้มที่
จะเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายมากขึ้นทั้งนี้รูปแบบของ
การจัดการโดยชุมชนถูกคาดหวังว่าเป็นวิธีการ
จัดการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ 
และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวในตัวเอง [2]  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีที่
ย า วน า น ที่ สุ ด ถึ ง  417 ปี  เ ป็ น ดิ น แ ด น ที่ มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์โดด
เด่นทั้งด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์และอารย
ธรรม มี โบราณสถานที่ ยั ง  คงเหลืออยู่ เป็น
เครื่องบ่งช้ีถึงความรุ่งเรืองในอดีต องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) ได้รับอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็นผลทําให้
จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า เ ป็ น เ มื อ ง ที่ มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้
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ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี  นคร
ประวัติศาสตร์มรดกโลกทางวัฒนธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยาอยู่ภาย ใต้การดูแลและ
รับผิดชอบโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เน้นนโยบายการเป็นนคร
แห่งการท่องเที่ยวมรดกโลก มีเป้าประสงค์ในการ
อนุรักษ์มรดกโลกในเขตประวัติศาสตร์และใช้
ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มพูน
มูลค่าด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 
ที่เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรม เพื่อดํารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์
ทางสังคมไทย มุ่งสร้างค่านิยมให้ชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์พัฒนา และสืบทอดวิถีชีวิตของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง [3]  
     ตลาดหัวรอเป็นตลาดที่เก่าแก่ท่ีสุดของจังหวัด
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  ตั้ ง อ ยู่ ใ น อํ า เ ภ อ
พระนครศรีอยุธยาซึ่งเดิมเรียกว่าอําเภอกรุงเก่า 
และยังเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่มาช้านาน  
ภายในตลาดประกอบไปด้วยตลาดสดและร้านค้า 
ส่วนใหญ่เจ้าของเป็นชาวไทยเช่ือสายจีน จําหน่าย
สินค้าหลากหลาย อาทิ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแบบ
ทํางาน เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา เครื่องทอง 
สมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน เครื่องนอน เครื่องมือ
เกษตร ประมง และของใช้ทั่วไป  ตลาดหัวรอแห่ง
นี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยมณฑลกรุงเก่า ซึ่งเป็นตลาดที่
อยู่ ในย่านศูนย์กลางของเมือง และมีสถานที่
ราชการหลายแห่งตั้งอยู่ จึงทําให้ให้ตลาดหัวรอมี
ความคึกคัก [4]  
     จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงนับได้ว่าชุมชน
ตลาดหัวรอ เป็นชุมชนที่มีความเป็นมา มาอย่าง
ยาวนาน และมีบทบาทสําคัญต่อการขับเคลื่อน

และพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงยังมีบทบาทสําคัญใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะ
ส่งผลโดยรวมต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย แต่จากระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วย
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสังคม 
ส่งผลให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนใน
บางส่วนไม่สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้
อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผู้ใช้บริการ 
ปัจจุบันยังมิได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบท
ชุม ชน ต ลา ดหั ว ร อ จ าก สถ า นก า ร ณ์  แ ล ะ
ความสําคัญดังที่กล่าว จึงเป็นโอกาสสําคัญใน
การศึกษาถึงบริบทชุมชนตลาดหัวรอ เพื่อนําผลไป
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
     เพื่ อศึ กษาถึ งบริบทชุมชนตลาด หั วรอ 
เมืองกรุงเก่าเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 

2. ขอบเขตการวิจัย 
     เป็นการศึกษาบริบทชุมชนตลาดหัวรอ 
เมืองกรุงเก่า ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  ข้อมูลทั่วไป 
ประชากร ผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่น่ าสนใจ การ
ท่องเที่ยว ศาสนสถาน ประเพณีและวัฒนธรรม 
ตลาดหัวรอ  
 

3. วิธีการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้พักอาศัยในชุมชน ผู้ประกอบการในชุมชน 
และ คณะกรรมการชุมชน แล้วจัดหมวดหมู่ใน
ประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
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4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 
     4.1 ข้อมูลทั่วไป พื้นที่ชุมชนตลาดหัวรอตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตพื้นท่ีการปกครองของ 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีถนนอู่ทองเป็นถนนรอบเกาะเมืองผ่านทางทิศใต้
ซึ่งเป็นบริเวณหน้าตลาดหัวรอ ทางทิศตะวันออก
จรดแนวคลองวัดเสนาสนารามฯ ซึ่งโค้งอ้อมไป
ออกคลองหัวรอท่ีท้ายตลาดทิศเหนือที่ท่าเรือขึ้นสู่
ตลาด บริเวณนี้เรียกว่าปากคลองตลาด เป็นคลอง
สั้นๆ เช่ือมระหว่าง ปากคลองบางขวด และปาก
คลองเมืองทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก 
เช่ือมไปยังแม่น้ําลพบุรีและแม่น้ําปาาสักทางด้าน
ทิศตะวันออก มีเขตพื้นที่ติดต่อกับตําบลต่างๆ คือ 
ทิศเหนือ จรดตําบลสวนพริก ทิศใต้จรดตําบล
หอรัตนไชย ทิศตะวันออกจรด ตําบลหันตรา ทิศ
ตะวันตกจรดตําบลประตูชัย ปัจจุบัน ตลาดสดหัว
รออยู่ในความดูแลของสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ [5] 
     สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนตลาดหัวรอ
เป็นที่ราบลุ่ม ประกอบด้วยแม่น้ําสําคัญและลํา
คลองหลายสาย โดยเฉพาะย่านตลาดหัวรอ เป็นที่
ชุมนุมของลําน้ําใหญ่ คือแม่น้ําปาาสัก แม่น้ําลพบุรี 
คลองบางขวด และคลองเมือง ซึ่งเชื่อมไปยังแม่น้ํา
เจ้าพระยาที่หัวแหลม ทําให้ย่านตลาดหัวรอ
สามารถเช่ือมต่อไปยังลําน้ําสายต่างๆได้สะดวก  
     การคมนาคมในชุมชนหัวรอปัจจุบันส่วนใหญ่
ใช้ทางบก มีถนนหลักคือถนนอู่ทอง ซึ่งเป็นถนน
รอบเกาะเมือง มีรถโดยสารรอบเมือง รถสามล้อ
รับจ้างสาธารณะ (รถตุ๊กตุ๊ก)  รถโดยสารส่วนตัว 
ส่วนการคมนาคมทางเรือก็ยังคงมีคนในชุมชนที่

พักอาศัยละแวกเกาะลอยใช้บริการเรือข้ามฟาก 
และเรือจ้างติดเครื่องยนต์ขนาดเล็กเหมาลํา 
     4.2 ประชากร พื้นที่ชุมชนตลาดหัวรอ มี
ประชากรรวมทั้งสิ้น 12,668 แบ่งเป็นประชากร
ชาย 5,664 คน และประชากรหญิง 6,464 คน [6] 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย ใน
ตลาดหัวรอ มีทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และ
ชาวไทยเชื้อสายอิสลาม 
     4.3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตลาดหัวรอ
นอกเหนือจากสินค้าต่าง ๆ ในตลาดแล้วยังมี
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอาทิ ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้
สดแห้งในภาชนะแก้ว   บ้านทรงไทยจําลอง  
เครื่องประดับหินสี เป็นต้น 
     4.4 สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวใน
ชุมชนตลาดหัวรอ ได้แก่ ตลาดหัวรอ พระราชวัง
จันทร์จันเกษม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทร์
เกษม เกาะลอย และศาสนสถานต่าง ๆ  
     ร้านอาหารคาวหวาน และของฝากที่ได้รับ
ความนิยม ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอม 
(สาขาตลาดหัวรอ) ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น –ไก่ตุ๋นป้า
มาลัย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้แจ๋ว สุใบต๊ะอาหารตามสั่ง 
ยุพินเต้าหู้ทอด  ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ลําไย ข้าวหมูแดง 
นายบั๊ก ขนมเบื้องไทยโบราณแม่ประภารัตน์  
ไอศกรีมกะทิป้านา ร้านหมูแผ่น หมูหยอง กุนเชียง
โบราณในตลาด [7]   
     4.5 ศาสนสถาน ศาสนสถานในชุมชนตลาด
หัวรอประกอบด้วยวัดในศาสนาพุทธ ศาลเจ้าจีน 
และมัสยิด ทีก่ระจายกันอยู่ทั้งบนพ้ืนท่ีและตามริม
แม่น้ําต่าง ๆ อาทิ แม่น้ําลพบุรี (คลองเมือง) แม่
น้ําปาาสัก เป็นต้น วัดต่าง ๆ ที่ปรากฏที่ตั้งชัดเจน
ในชุมชนหัวรอประกอบด้วย วัดเสนาสนารามราช
วรวิหาร วัดขุนแสน  วัดวงศ์ฆ้อง วัดอินทาราม วัด
แม่นางปลื้ม วัดมหาโลก วัดสามวิหาร  วัดราช
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ประดิษฐาน วัดเจดีย์แดง วัดมณฑป วัดแค วัด
ธรรมนิยม (วัดยม) ศาลเจ้าจีนประกอบด้วย ศาล
เจ้าแม่ต้นจัน ศาลเจ้าพ่อที่โรงสีเกาะเรียนไชย 
และศาลเจ้าพระอาทิตย์ ส่วนมัสยิดคือ มัสยิดอุมัต
ซาปูยาน (มัสยิดขาว หรือมัสยิดไทย-ปากีสถาน) 
และมัสยิดญันนะตุ้ลนาอีม 
     4.6 ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีและ
วัฒนธรรมในชุมชนตลาดหัวรอชุมชนตลาดหัวรอ 
จะสอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่ นทั่ ว  ๆ  ไปตามเทศกาลต่ า ง  ๆ  เ ช่น 
สงกรานต์ แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง ส่วนท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนคือในทุก ๆ ปีจะมีการจัด
แสดงง้ิวถวายเจ้าแม่ต้นจัน เนื่องจากมีเรื่องเล่าต่อ
กันมาว่าในอดีตเกิดเหตุไฟไหม้ตลาด ขณะที่ผู้คน
กําลังช่วยกันดับไฟนั้น มีผู้เห็นคนแต่งตัวคล้ายเทพ
เจ้าจีนอยู่บนหลังคาห้องแถวโบกมือให้ไฟดับลง 
จึงเช่ือกันว่าคือ เจ้าแม่ต้นจัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีศาล
เจ้าแม่ต้นจัน ตั้งอยู่ท้ายตลาดริมคลองเมือง ซึ่ง
เป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชนตลาดหัวรอมา
ช้านาน  
     4 . 7  ตลาดหั ว รอ  ตล าดหั ว ร อ  อํ า เ ภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
ตลาดที่เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองกรุงเก่าซึ่งก็คืออําเภอ
พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน และยังเป็นชุมชน
ดั้งเดิมที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาช้านานนับจากเสียกรุง
ศรีอยุธยา เป็นตลาดสด ขายปลา เนื้อหมู เนื้อวัว 
และของแห้ง เช่น กระเทียม พริกไทย น้ําตาล 
เป็นต้น ภายในตลาดประกอบไปด้วยร้านค้าขาย
เป็นตึกแถว ส่วนใหญ่เจ้าของเป็นชาวจีน ขาย
สินค้าหลากหลาย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องนุ่ งห่ม 
เครื่องแบบทํางาน เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา 
เครื่องทอง ยาสมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน ที่นอน 
หมอนมุ้ง และของทั่วไป  สินค้าในตลาดหัวรอแต่

ละยุคแต่ละสมัย เป็นสินค้าที่มีความจําเป็นต่อ
ชีวิตประจําวันของชาวพระนครศรีอยุธยา  ตลาด
หัวรอแห่งนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยมณฑลกรุงเก่า ซึ่ง
เป็นตลาดที่อยู่ในย่านศูนย์กลางของเมือง และ มี
สถานท่ีราชการหลายแห่งตั้งอยู่ จึงเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทําให้ตลาดหัวรอเกิดความคึกคัก ซึ่งสมัยนั้ น
ตลาดหัวรอมีทั้งตลาดบกตลาดน้ํา ประกอบกับ
สมัยนั้น การคมนาคมทางน้ําได้รับความนิยม 
เมืองอยุธยาซึ่งมีแม่น้ําใหญ่และคูคลองลัดเลาะ
เชื่อมโยงหลายสาย อาท ิแม่น้ําปาาสัก แม่น้ําลพบุรี 
(คลองเมือง) แม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางขวด 
คลองสระบัว คลองหันตรา เป็นต้น จึงทําให้
สามารถใช้เรือซึ่งมีอยู่แพร่หลายทุกครัวเรือน 
เดินทางติดต่อกันในตัวเมืองอยุธยาซึ่งเป็นการ
คมนาคมที่สะดวกที่สุดในสมัยนั้นและยังสามารถ
แวะซื้อสินค้าจากแพร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําที่
จอดเรียงราย  มีความยาวตั้งแต่หน้าพระราชวัง
จันทรเกษม ขึ้นไปถึงสี่แยกวันตะปุและขยายตัว
เรื่อยๆ เป็นชุมชนริมแม่น้ําขนาดใหญ่ ขายข้าวของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของคนสมัยนั้น  ดังนั้น

สินค้ที่ตลาดหัวรอจึงบ่งบอกความต้องการของ

คนแต่ละสมัย [4] 
     ส่วนคําว่า“หัวรอ” มีที่มาจาก ได้มีการสร้าง
ทํานบเพื่อเบี่ยงเบนกระแสน้ําในแม่น้ํา จึงเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “ทํานบรอ” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มี
ทํานบรออยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะเมือง ซึ่งมีลําน้ําสายใหญ่อย่างน้อยๆ 2 สาย 
ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ําลพบุรี กับแม่น้ําปาาสัก 
สายหนึ่งไหลวกไปเป็นคลองเมืองทางด้านเหนือ 
ส่วนอีกสายไหลตรงลงมาเมืองคลองเมืองด้าน
ตะวันออก อย่างไรก็ตาม กระแสน้ํามักไหลมาทาง
ตะวันออกมากกว่าทางเหนือ ดังนั้น ทางการจึง

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 441

hp-pc3
Stamp



 

ต้องสร้างทํานบเพื่อชะลอกระแสน้ําให้ไหลไปท้ัง 2 
ทางพร้อม ๆ กัน [4] 
 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ผลการศึกษาบริบทชุมชนตลาดหัวรอเมืองกรุง
เก่าทําให้ได้ข้อมลูเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
ดังนี ้
     5.1 วังวัดจัดไป เริ่มต้นที่พระราชวังจันทร
เกษม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม กราบ
พระนอนและพระอินทร์แปลงวัดเสนาสนาราม 
ข้ามเรือไปวัดมณฑป และศาลเจ้าพระอาทิตย์ นั่ง
เรือกลับมาขึ้นที่ท่าเรือท้ายตลาดสักการะศาลเจ้า
แม่ต้นจัน จับจ่ายใช้เงินช้อปชิมที่ตลาดหัวรอ 
 5 .2  ไหว้พระไหว้ เ จ้ า  เ ริ่ มต้ นที่ วั ด ราช
ประดิษฐาน วัดวงษ์ฆ้อง วัดอินทาราม วัดแม่นาง
ปลื้ม วัดสามวิหาร วัดมหาโลก ศาลเจ้าพ่อโรงสี
เกาะเรียนไชย วกกลับข้ามสะพานเดินเท้าเข้า
ตลาดหัวรอเพื่อ 
ช้อปและชิม    
     5.3 นั่งเรือไหว้พระไหว้เจ้า เริ่มต้นที่ไหว้ศาล
เจ้าแม่ต้นจัน ตลาดหัวรอ ลงเรือท่ีท่านํ้าท้ายตลาด
เพื่อนั่งเรือไปไหว้พระวัดมณฑป ศาลเจ้าพ่อโรงสี
เกาะเรียนไชย ศาลเจ้าพระอาทิตย์ วัดแค กลับมา
ขึ้นเรือที่ท่าหน้าวังจันทรเกษม ไหว้พระนอนและ
พระอินทร์แปลงวัดเสนาสนาราม  
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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลตอ่การตดัสินใจในการเลือกซื้อที่พักอาศัยของผู้บริโภค 
ในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี

Marketing factors affecting decision to select housing of consumers  
in Bang Yai District, Nonthaburi Province. 

 
วีรพัฒน์  เกิดแก้ว  

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธนบุร ี 
Email : weerapat1295@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อที่พักอาศัยของผู้บริโภคใน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาในการเลือกซื้อท่ีพักอาศัยของผู้บริโภคที่สอดคล้องกับความต้องการและราคาที่เหมาะสม แบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นมาเพื่อสอบถามผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย แบ่งออกเป็น ปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 1. 
ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านสถานที่ และ 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นการให้ระดับคะแนน
ความส าคัญในแต่ละด้าน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านราคาที่พักอาศัย รองลงมา คือสถานที่ตั้ง 
ผลิตภัณฑ์ที่พักอาศัย และล าดับสุดท้าย คือ การส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ที่พักอาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญล าดับแรกคือ 
ขนาดของโครงการที่พักอาศัย ด้านราคาที่พักอาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญล าดับแรกคือ มีบริการสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  ด้าน
สถานที่ตั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญล าดับแรก คือ โครงการมีการเดินทางได้หลายเส้นทาง ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญล าดับแรก คือ แหล่งข้อมูลจากสื่อ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ / ที่พักอาศัย / อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study consumers’ purchasing habits that are appropriate to the needs and 
prices. An instrument used in the study was a questionnaire. The concept of research is divided into personal factors 
and marketing mix. 1. The product. 2. The price. 3. The place and. 4. The promotion of marketing. The characteristics of 
the questionnaire will give priority to each question. There are 5 levels of Likert Scale. The study indicated that 
Marketing factors affecting house purchasing decisions of consumers in Bangyai District, Nonthaburi Province showed 
that most factors affecting the purchase price were the factor of residential price, followed by location. Residential 
Products and the last one is marketing promotion. This can be explained as followings: In terms of residential products, 
the first priority was the size of the housing project was followed by the size of the residential area. And security 
systems of residential projects. In terms of housing prices, the first priority was loan service from financial institutions 
followed by project repayment conditions. Housing prices are reasonable when compared to other projects. The 
location was found that the first priority was that the project had several routes, followed by a shopping center project. 
There are sales offices and shelters within the project. Marketing promotion showed that the first priority was the media 
source such as the internet, television, followed by a discount for cash, transfer fee / free electricity meter - water 
supply. 
Keywords : factors affecting decision to / housing / Amphon Bang Yai Nonthaburi 

 
บทน า 

บ้านหรือท่ีพักอาศัยถือเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานต่อการด ารงชีวิตและ
ท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เป็นสถานที่ ใช้ในการอยู่อาศัยของ
บุคคลในครอบครัว นับตั้งแต่กิจกรรมพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน ที่มี
อิทธิพลและดรรชนีท่ีสามารถบ่งช้ีถึงคุณภาพชีวิตที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่ง นอกจากที่อยู่อาศัยจะมีความส าคัญต่อผู้อาศัยทั้งโดยทางตรง

และทางอ้อมแล้ว ยังมีความส าคัญต่อชุมชนโดยส่วนรวมของประเทศ
อีกด้วย บริเวณแยกบางใหญ่-รัตนาธิเบศร์ ถูกเปลี่ยนให้เป็นเมือง
ธุรกิจใหม่ เป็นประตูของภาคตะวันตก โดยบางใหญ่มีดีพอจะ
กลายเป็น "ฮับ" ของพื้นท่ีกรุงเทพฯ โซนตะวันตก จะมีที่อยู่อาศัยผุด
ขึ้นใหม่ไม่น้อยกว่า 100,000 ยูนิต ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่

พักอาศัยของผู้บริโภค 
2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อท่ีพักอาศัยของผู้บริโภค 
3.เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยในมุมมองของ

ผู้บริโภค 
4.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ การตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยของ

ผู้บริโภค 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยของ
ผู้บริโภคใน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้วิจัยน ากรอบ
แนวคิดของ Kotler (2003) มาเป็นแนวทางการศึกษา ดังนี ้
 
 ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานงานวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่
พักอาศัย ในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ที่พักอาศัยของผู้บริโภค ในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร คัดเลือกในอ าเภอบางใหญ่ จ านวน 
122,439 คน (ที่มา : กรมการปกครอบ , ข้อมูล ณ 1 มกราคม 
2559) ชาย  56,593 คน หญิง 65,846 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler 
(2003) ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ตั้ง ด้านส่งเสริมการตลาด และ การตัดสินใจเลือกซื้อพัก
อาศัยของผู้บริโภค 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการหรือ
ปัญหา  การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
ที่พักอาศัยของผู้บริโภค ในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 2. ท าให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยในมุมมองของ
ผู้บริโภค ในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 3. ท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซื้อที่พัก
อาศัยของผู้บริโภค ในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคล 
 4. ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยของผู้บริโภค ในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี 

5. ท าให้น าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการน าเสนอต่อ
องค์การที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ หรือ
แม้กระทั่งธุรกิจอื่น ๆ อย่างเช่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  ธุรกิจที่นอน 
ธุรกิจตกแต่งภายใน โดยน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค และ
ประชาชนท่ัวไปที่ก าลังจะตัดสินใจเลือกซื้อท่ีพักอาศัย 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย                  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจาก
สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยให้ค่าผิดพลาด
ไม่เกิน 5 % ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ จะเท่ากับ 400 คน 
 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกสุ่มตัวอย่างอาศัยแบบความน่าจะเป็นด้วยการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน (Stratified random Sampling)  โดยการสุ่มตัวอย่างตาม
จ านวนของประชากรในแต่ละต าบลของอ าเภอบางใหญ่ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้สร้าง ขึ้นมาเพื่อสอบถามผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างโดยจัดท าแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการ
วิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. สถานภาพ 
3. อายุ 
4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ 
6. รายได ้
7. งบประมาณในการเลือกซื้อ
ที่พักอาศัย  
8. การเลือกซื้อประเภทที่พัก
อาศัย 
ที่มา : ศิริวรรณ  เสรีรตัน ์

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด  

1. ผลิตภัณฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. สถานท่ีตั้ง (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
ทีม่า : Kotler (2003) 

 
การตัดสินใจเลือกซื้อที่

พักอาศัย 
ในอ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 
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ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ 
การศึกษา  อาชีพ รายได้ งบประมาณในการเลือกซื้อที่พักอาศัย 
และการเลือกซื้อประเภทท่ีพักอาศัย 

ส่วนที่  2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 1. ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านสถานที่  และ 4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อที่
พักอาศัย ประกอบด้วย การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 
การเสาะแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือกซื้อ 
พฤติกรรมหลังการซื้อ 

แบบสอบถามเป็นการให้ระดับคะแนนความส าคัญในแต่ละด้าน 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีของ Likert Scale มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบเปิดเกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. การวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ส าหรับข้อมูลเชิงกลุ่มในแบบสอบถามส่วนที่  1 เชิงปริมาณใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 

2. การวิ เค ราะห์ สถิติ เชิ งอนุ ม าน  ( Inferential Statistics) 
เปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกซื้อที่
พักอาศัย ที่แตกต่างกัน โดยใช้การ วิเคราะห์ สถิติ t-test และ 
One-Way ANOVA ปัจจัยด้านแรงจูงใจใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ 
ความถดถอย MRA (Multiple Regression Analysis) ที่ ระดั บ
นัยส าคัญ 0.05 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ งบประมาณใน
การเลือกซื้อท่ีพักอาศัย และ การเลือกซื้อประเภทที่พักอาศัย 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความต้องการเลือกซื้อที่พัก
อาศัยเป็นเพศชายจ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 เป็นเพศ
หญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 

สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 275 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 98 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และสถานภาพหม้าย / หย่า จ านวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 

อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 36-50 ปี จ านวน 175 คน  คิด
เป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ อายุ 26-35 ปี จ านวน 171 คิดเป็น
ร้อยละ 42.75 และ อายุ   50 ปี ขึ้นไป จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.50  

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญา
ตรี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 ปริญญาโท และปริญญา
เอก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 

อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 

เจ้าของบริษัท / ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.00  อาชีพค้าขาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 
อาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ
อาชีพ พ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 

รายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 
35,000 บาท จ านวน 231 คน 57.75 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001 - 65,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 65,001 - 85,000 บาท จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 

งบประมาณในการเลือกซื้อที่พักอาศัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือกซื้อที่พักอาศัยราคา 1,000,001 – 4,500,000 บาท จ านวน 
194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือ ราคา 4,500,001 – 
7,000,000 บาท จ านวน 117 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.25 ราคา 
7,000,001 – 10,500,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.25 และ ราคา 10,500,001 – 15,000,000 บาท จ านวน 36 คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.00 

การเลือกซื้อประเภทท่ีพักอาศัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อที่
พักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์ จ านวน 136 คิดเป็นร้อยละ 34.00 
รองลงมาคือ อาคารพาณิชย์หรือตึกแถว จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.25 คอนโดมิเนียม จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และ
น้อยที่สุดคือ สหกรณ์เคหสถาน จ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 5.00 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
4P’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อที่พักอาศัย ประกอบด้วย Product 
(ผลิตภัณฑ์ที่พักอาศัย) Price (ราคาที่พักอาศัย) Place (สถานที่ตั้ง) 
และ Promotion (การส่งเสริมการตลาดโครงการ) 

ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.57, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาที่พักอาศัยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.75, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ
สถานที่ตั้งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.70, S.D. = 0.80) 
ผลิตภัณฑ์ที่พักอาศัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  =3.46, S.D. = 
0.90) และล าดับสุดท้าย คือ การส่งเสริมการตลาดโครงการมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x  =3.38, S.D. = 0.85) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อที่
พักอาศัย ประกอบด้วย การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 
การเสาะแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือกซื้อ 
และ พฤติกรรมหลังการซื้อ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่
พักอาศัยโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.64, S.D. = 
0.84) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การตัดสินใจซื้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.96, S.D. = 0.74) 
รองลงมา คือการประเมินทางเลือกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 
3.95, S.D. = 0.77) พฤติกรรมภายหลังการซื้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( x  =3.89, S.D. = 0.79) การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x  =3.39, S.D. = 0.83)  และ
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ล าดับสุดท้าย คือ การแสวงหาข้อมูลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
( x  =2.99, S.D. = 1.05) ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จะเห็นว่า เพศชายมี
บทบาทที่ส าคัญในการเลือกซื้อที่พักอาศัยและถือว่ามีบทบาทกับ
ครอบครัวปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่  

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จะเห็นว่า สถานภาพ
สมรสมีบทบาทที่ส าคัญในการเลือกซื้อที่พักอาศัย กล่าวคือมีการ
สร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่ ถือว่ามีบทบาทกับครอบครัวปัจจุบันเป็น
ส่วนใหญ่  

3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 36-50 ปี  จะเห็นว่าอายุ 36 – 50 
ปี มีบทบาทที่ส าคัญในการเลือกซื้อท่ีพักอาศัย กล่าวคือเนื่องจากเป็น
วัยท างานมีการสร้างฐานครอบครัวถือว่ามีบทบาทกับครอบครัว
ปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่  

4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี จะเห็นว่า
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีบทบาทที่ส าคัญในการเลือกซื้อที่พัก
อาศัย  

5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จะเห็นว่า อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีบทบาทที่ส าคัญในการ
เลือกซื้อท่ีพักอาศัย ปัจจุบันข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีเงิน
เกษียณอายุ และอัตราเงินเดือนที่มากกว่าและสวัสดิการที่ใกล้เคียง
กันและมีโบนัสประจ าปี ถือว่ามีบทบาทกับครอบครัวปัจจุบันเป็น
ส่วนใหญ่   

6. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้  เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 
35,000 บาท จะเห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 35,000 บาท
มีบทบาทที่ส าคัญในการเลือกซื้อที่พักอาศัย กล่าวคือในปัจจุบันค่า
ครองชีพต่อครอบครัวจะมีอัตราที่สูงมาก โดยปัจจัยที่ส าคัญส่วนใหญ่
จะขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่  

7. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อที่พักอาศัยราคา 1,000,001 – 
4,500,000 บาท จะเห็นว่างบประมาณในการเลือกซื้อที่พักอาศัย 
1,000,001 – 4,500,000 บาท มีผลต่อการเลือกซื้อที่พักอาศัย 
กล่าวคือในปัจจุบันค่าครองชีพต่อครอบครัวจะมีอัตราที่สูงมาก โดย
ปัจจัยที่ส าคัญส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่   

8. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์ 
จะเห็นว่า การเลือกซื้อที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์มีบทบาทที่
ส าคัญต่อบริษัทที่ท าอสังหาริมทรัพย์อย่างมากในปัจจุบันโดยแต่ละ
ครอบครัวจะมีอัตราความต้องการที่สูง  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาที่พัก
อาศัย รองลงมา คือช่องทางจ าหน่ายหรือสถานท่ีตั้ง ผลิตภัณฑ์ที่พัก

อาศัย และล าดับสุดท้าย คือ การส่งเสริมการขายโครงการ ซึ่ง
สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ที่พักอาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
ล าดับแรกคือ ขนาดของโครงการที่พักอาศัย รองลงมาคือ ขนาด
พื้นที่ใช้สอยของโครงการที่พักอาศัย และระบบรักษาความปลอดภัย
ของโครงการที่พักอาศัย   

ด้านราคาที่พักอาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญล าดับ
แรกคือ มีบริการสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  รองลงมา คือ เง่ือนไข
การผ่อนช าระของโครงการ  ราคาที่พักอาศัยมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงการอื่น  

ด้านสถานท่ีตั้ง  พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญล าดับแรก คือ 
โครงการมีการเดินทางได้หลายเส้นทาง  รองลงมา คือ มีส านักงาน
โครงการขายตามศูนย์การค้า  มีส านักงานขายและที่พักอาศัย
ตัวอย่างภายในโครงการ  

ด้านการส่งเสริมการตลาดโครงการ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญล าดับแรก คือ แหล่งข้อมูลจากสื่อ เช่น อินเตอร์เน็ต 
โทรทัศน์ รองลงมา คือ ได้รับส่วนลดเป็นเงินสด  ฟรี ค่าโอน / ฟรี 
มิเตอร์ไฟฟ้า – น้ าประปา  

ส่ วนที่  3 ผลการวิ เค ราะห์ ระดั บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
กระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีพักอาศัย 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การตัดสินใจซื้อ รองลงมา คือ การประเมินทางเลือก พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา และล าดับ
สุดท้าย คือ การแสวงหาข้อมูล ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา  พบว่า ต้องการเปลี่ยนที่อยู่
ใหม่เพื่อสร้างครอบครัวใหม่หรือต้องการแยกครอบครัว  ใกล้สถานที่
ท างาน  มีรายได้เพิ่มมากขึ้นใกล้สิ่งอ านวยความสะดวก  

การแสวงหาข้อมูล  พบว่า การค้นหาข้อมูลทางโทรทัศน์/ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต ทางหนังสือพิมพ์/นิตยสาร  ได้รับข้อมูลทางบุคคล
แนะน า ทางป้ายโฆษณา/แผ่นผับ ใบปลิว  

การประเมินทางเลือก พบว่า โครงการที่พักอาศัยมีการคมนาคม
ที่สะดวก ความสามารถในการผ่อนช าระโครงการที่พักอาศัย อาณา
เขตหรือขนาดของโครงการที่พักอาศัยมี รูปแบบการก่อสร้างของ
โครงการที่พักอาศัย  

การตัดสินใจซื้อ พบว่า ตัดสินใจร่วมกันสมาชิกบุคคลใน
ครอบครัว ตัดสินใจเพราะได้รับเงื่อนไขพิเศษของโครงการที่พักอาศัย 
ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อโครงการที่พักอาศัย สภาพแวดล้อมของ
โครงการที่พักอาศัย  

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพที่อยู่
อาศัย พึงพอใจบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยภูมิใจ
ในสังคมที่พักอาศัย  พึงพอใจในการบริการหลังการขาย 
 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
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ตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัยในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
โดยรวมและรายด้าน ดั งนั้น บริษัทหรือผู้ประกอบโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ควรให้
ความส าคัญกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1. บริษัทควรมีการศึกษาแหล่งที่ตั้งโครงการต่างๆ ท่ีจะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและวิถีการด าเนิ นชีวิตของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม เช่น ที่ตั้งของโครงการควร
สะดวกต่อการเดินทาง เหมาะกับการเป็นที่พักอาศัย สามารถที่จะ
ขายต่อได้ในอนาคตหรือปล่อยเช่าได้ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจว่า
สามารถสร้างมูลค่าได้ในอนาคต 

2. บริษัทควรให้ความส าคัญกับความหลากหลายของห้องชุด 
การออกแบบภายในห้องทันสมัย สวยงาม ช่ือเสียงของผู้พัฒนา
โครงการ สไตล์หรือรูปแบบคอนโดมิเนียม คุณภาพและวัสดุที่ใช้ใน
การก่อสร้างที่พักอาศัย โดยหากผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นเพิ่มขึ้น
จะท าให้ผู้บริโภคจะมีระดับการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้น 

ด้านราคา จากผลการศึกษา พบว่า รายได้และงบประมาณใน
การเลือกซื้อที่พักอาศัยมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น 
บริษัทหรือผู้ประกอบการควรท าการวิจัยผู้บริโภคเพื่อค้นหาความ
ต้องการหรือปัญหาที่ เกิดขึ้น สาเหตุที่ท าให้เกิดขึ้นและจูงใจให้
ผู้บริโภคไปซื้อผลิตภัณฑ์ ราคาที่พักอาศัยต้องมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงการอื่น จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อ
ที่พักอาศัยราคา 1,000,001 – 4,500,000 บาท 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริม
การตาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในเรื่องการจัดโปรโมช่ันต่างๆ แก่ลูกค้าผู้สนใจ เช่น ของ
สมนาคุณ ณ วันท าสัญญาในเวลาที่ก าหนด การฟรีค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ การจัดของแถมตามขนาดของห้อง หรือ การจัดให้มีส่วนลดเงินสด
ของการจ่ายดาวน์ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อ
ได้ย่างรวดเร็วและสามารถโน้มน้าวห้องที่ต้องการขายก่อน เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลูกค้า ส่งผลถึงการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
และเกิดการบอกต่อในช่ือเสียงของโครงการ 
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          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2. ศึกษากลยุทธ์การแข่งขันของ
ธุรกิจชุมชน และ 3. เปรียบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจชุมชน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ประชากรคือประธานกลุ่มหรือผู้ประกอบการ
ธุรกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 144 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ ทาโร่ 
ยามาเน่ ได้จ านวน 106 ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าที ค่าเอฟ และวิธีแอลเอสดี ผลการวิจัยพบว่า  1) สินค้าของธุรกิจชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องประดับและของใช้ส่วนตัว รูปแบบการด าเนินงานเป็นกิจการส่วนตัวมากกว่าด าเนินการโดย
กลุ่ม มีจ านวนสมาชิกหรือพนักงานต่ ากว่า 20 คน และมีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจระหว่าง 6-10 ปี 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
แข่งขันที่ใช้ พบว่าผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52  S.D. = 0.71) กลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
สร้างความแตกต่าง ( X = 3.64  S.D. = 0.74)  รองลงมาคือการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ( X = 3.59  S.D. = 0.75)  ส่วนกลยุทธ์ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ( X = 3.37  S.D. = 0.78)  และ 3) ธุรกิจชุมชนทีม่ีระยะเวลาการประกอบธุรกิจที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการใช้กลยุทธ์การแข่งขันแตกแต่งกัน  ส่วนธุรกิจชุมชนที่มีประเภทของสินค้า รูปแบบการด าเนินงาน และจ านวนสมาชิกหรือ
พนักงานท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้กลยุทธ์การแข่งขันไม่แตกแต่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การแข่งขัน ธุรกิจชุมชน 

Abstract 

 This research aimed to: 1) study the general information of community business Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province; 2) study the competitive strategies of community businesses and 3) compare the competitive 
strategies classified by general Information. The sample group consisted of 106 group leaders or entrepreneur of 
community business. The research instrument was a questionnaire which reliability of 0.86 and the data was 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,    t-test, F-test and LSD. The research finding were as 
follows: 1) The products of business community were mostly jewelry and personal items, the operating model was 
a private venture rather than a group operations, the number of members was less than 20 and  experience for 
dealing business was 6-10 years. 2) The entrepreneurs used competitive strategies overall at a high level ( X = 3.52  
S.D. = 0.71)  . The most strategy used were differentiation ( X = 3.64  S.D. = 0.74) and quick response ( X = 3.59  S.D. 
= 0.75)      respectively, the lowest strategy was focus ( X = 3.37  S.D. = 0.78). and 3) Community business which 
their different in experience for dealing business had significantly different but community business which their 
different in products, operating model and the number of members or employees had not different competitive 
strategies and their at the level of .05. 
 
Keywords : Competitive Strategies, Community Business 
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บทน า 
 ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจหลายครั้ง ท าให้รัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ต่างก็มี
แนวความคิดที่ จะหาวิธีท า ให้ประเทศสามารถก าหนด
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้มีความสามารถในการแข่งขันที่
สูงขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก รัฐบาล
ไทยท่ี ผ่านๆมาจึงก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยมองภาพของเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะ
รักษาไว้ซึ่ งการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและ
เสถียรภาพ เน้นความ สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก และการสร้างความเช่ือมโยงเศรษฐกิจ ภายในประเทศ
กับเศรษฐกิจโลกอย่างรู้เท่าทันภายในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 
ด้วยความเช่ือมั่นว่า สังคมไทยยังมีศักยภาพ และสามารถ
พัฒนาขึ้นมาได้  รัฐบาลจึงหาทางที่จะสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน และประเทศชาติ ทั้งนี้ต้องหาทางเปลี่ยนมุมมองใน
ชุมชนให้เห็นว่าสิ่งที่ตนมีอยู่นั้น คือทรัพย์สินที่มี ราคาสามารถ
เพิ่มรายได้ หากรู้จักการจัดการกับทรัพย์สินนั้นอย่างชาญฉลาด 
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
แก้ปัญหาความยากจนของ ประชาชนและเป็นแนวทางที่สร้าง
เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้มีความยั่งยืน เพราะเป็นการ
ส่งเสริม ให้ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ท าให้พวกเขา
สามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวได้อย่างมั่นคง (ธงพล  พรหม
สาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ  สังขรัตน์ 2556: 1)  เนื่องจาก
การด าเนินธุรกิจปัจจุบันธุรกิจชุมชนย่อมต้องเผชิญกับการ
แข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจชุมชนให้
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนจึงจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ด้านต่าง 
ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน    
 จากแนวคิดธุรกิจชุมชนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
แนวคิดในการสร้างเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน 
สังคม  และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่จะช่วยท าให้ผู้ประกอบธุรกิจลักษณะต่าง ๆ สามารถ
รับมือกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงเป็นโอกาสให้ผู้วิจัยซึ่งนักวิชาการท้องถิ่นที่มีภารกิจ
ในการค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่ง
คาดว่าผลการวิจัยจะได้แนวทางการส่งเสริมการประกอบการ
และการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการ  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของธุรกิจชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 3. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจชุมชน 
จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 
ขอบเขตการวจิัย 
 1.ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ประธานกลุ่ มหรือผู้ประกอบการธุ รกิจ ชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) 
ส ารวจ ณ ตุลาคม 2560 จ านวน 144 ราย 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประเภทของธุรกิจ  
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวนสมาชิกหรือพนักงาน  และ
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจชุมชน  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ กลยุทธ์การแข่งขันที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้น า
ด้านต้นทุน       2) การสร้างความแตกต่าง 3) การมุ่งตลาด
เฉพาะส่วน และ 4) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยคือประธานกลุ่มหรือผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ส ารวจ ณ ตุลาคม 2560 จ านวน 144 ราย ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามา
เน่ (Yamane, 1973  อ้างถึงในบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2553 : 88)  ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 106 ราย 
 2. การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ช้ันภูมิตามสัดส่วนจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างของทั้ง 16 
อ าเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
      3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของธุรกิจชุมชน  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอน
ที่ 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  ให้ผู้ประกอบการได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขัน และความคิดเห็นอื่น ๆ 
ในการด าเนินธุรกิจ การหาค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha  Coefficient)  โดยมีค่าความเช่ือมั่น
เฉลี่ยเท่ากับ 0.86 ซึ่งถือว่าเชื่อถือได้ 

      4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเองและผู้ช่วย
นักวิจัย ในพื้นที่ 16 อ าเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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    5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติ ดังนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าที ค่าเอฟ และวิธีแอลเอสดี  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่
เป็นสินค้าประเภทเครื่องประดับและของใช้ส่วนตัว รูปแบบการ 

ด าเนินงานเป็นกิจการส่วนตัวมากกว่าด าเนินการโดยกลุ่ม มี
จ านวนสมาชิกหรือพนักงานต่ ากว่า 20คน และมีระยะเวลาการ
ด าเนินธุรกิจระหว่าง 6-10 ปี 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันที่ธุรกิจ
ชุมชนใช้ แสดงตามตารางที่ 1 
 

 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันโดยรวมและรายด้านของธุรกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์การแข่งขัน  S.D. แปลผลระดับความคิดเห็น 

1.  การเป็นผู้น าดา้นต้นทุน 3.49 0.57 ปานกลาง 
2.  การสร้างความแตกต่าง 3.64 0.74 มาก 
3.  การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 3.37 0.78 ปานกลาง 
4.  การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 3.59 0.75 มาก 

โดยรวม 3.52 0.71 มาก 

 
  
          จากตารางที่ 1 พบว่าธุรกิจชุมชนใช้กลยุทธ์การแข่งขัน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52  S.D. = 0.71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลยุทธ์ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้าน
การสร้างความแตกต่าง ( X = 3.64 S.D. = 0.74)   รองลงมา
คือด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว( X = 3.59  S.D. = 0.75) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน( X = 
3.37  S.D. = 0.78)    
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์รายด้านพบดังน้ี 
 3.1 กลยุทธ์ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ธุรกิจผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพท าให้ลดความ
สูญเสีย และลดการน ากลับมาแก้ไขใหม่ ( X = 3.64  S.D. = 
0.77)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือธุรกิจสามารถรักษาระดับ
ต้นทุนให้เท่าเดิมหรือลดลงได้ ( X = 3.36  S.D. = 0.79) 
  
 3.2 กลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่างข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ธุรกิจมีภาพลักษณ์และช่ือเสียงเป็นอันดับต้น ๆ 
เนื่องจากการสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จักมีความส าคัญต่อการขาย
สินค้า ( X = 4.42 S.D. = 0.67)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
ธุรกิจส่งเสริมให้มีการผลิตหรือพัฒนาสินค้าที่มีความแตกต่าง
เพิ่มมากข้ึนจากเดิม ( X = 3.34  S.D. = 0.74) 
 3.3 กลยุทธ์ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ธุรกิจมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการขายสินค้าและ
ให้บริการ( X = 3.56  S.D. = 0.67)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือธุรกิจผลิตสินค้าหลัก ๆ เป็นส่วนใหญ่เพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิตให้ต่ าลงและเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ( X = 
3.16  S.D. = 0.85) 

 3.4 กลยุทธ์ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ธุรกิจมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยความ
รวดเร็วตรงตามเวลาที่นัดหมายและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 
( X = 3.81  S.D. = 0.76) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ธุรกิจมี
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในธุรกิจเพื่อความรวดเร็วใน
การผลิตสินค้าหรือบริการตามค าสั่งของลูกค้า ( X = 3.32  S.D. 
= 0.75) 
 4. การเปรียบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจชุมชน 
จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป พบว่า ธุรกิจชุมชนที่มีประเภทของ
สินค้า รูปแบบการด าเนินงาน และจ านวนสมาชิกหรือพนักงาน
ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้กลยุทธ์การแข่งขันไม่แตกแต่ง
กัน ส่วนธุรกิจชุมชนที่มีระยะเวลาการประกอบธุรกิจที่ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการใช้ กลยุทธ์การแข่งขันแตกแต่งกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยที่พบว่าธุรกิจมีจ านวนสมาชิกหรือ
พนักงานต่ าว่า 20 คน อาจเนื่องมาจากธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่
เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวซึ่งแต่เดิมครอบครัวอาจมีอาชีพหลัก
อยู่แล้ว ต่อมาครอบครัวอาจมีความสามารถพิเศษ มีเวลา มี
ทรัพยากรต่าง ๆ อยู่พอพร้อมกับมองเห็นโอกาสในการท าเป็น
อาชีพเสริมได้จึงริเริ่มจากสมาชิกในครัวเรือน เป็นกิจการขนาด
เล็ก ๆ ของครับครัว  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ  รัฐนันท์ พงศ์
วิริทธิ์ธร และ  สุรชัย อุตมอ่าง (2554) เรื่อง  การบริหารความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ที่พบว่า จ านวน
พนักงาน ของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมี
จ านวนต่ าว่า 20 คน  ส่วนผลการศึกษาที่พบว่ารูปแบบการ
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ด าเนินงานเป็นกิจการส่วนตัวมากกว่าด าเนินการโดยกลุ่ม  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการด าเนินการโดยกลุ่มซึ่งสมาชิกที่มีพื้นฐานมา
จากหลากหลายองค์ประกอบรวมถึงมีวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน อาจท าให้มีความขัดแย้งภายในกลุ่มที่อาจเป็น
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจชุมชนในลักษณะกลุ่มได้ส าเร็จ 
ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจที่อยู่ระหว่าง 6-10 ปีนั้น
อาจเนื่องมาจากธุรกิจชุมชนต่าง ๆ ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้
ที่จะประกอบธุรกิจชุมชนให้ประสบความส าเร็จ เช่น เรียนรู้
พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่นด้านการตลาด 
การเงินและบัญชี การบริหารต้นทุนผลิต การพัฒนาสินค้า การ
ใช้เทคโนโลยี  แหล่งเงินทุน  เป็นต้น  
 2. ผลการวิจัยที่พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
การแข่งขันที่ใช้ พบว่าใช้กลยุทธ์การแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับ
มากสอดคล้องกับการวิจัยของ  รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และ  
สุรชัย อุตมอ่าง (2554) เรื่อง  การบริหารความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันเพื่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจ 
SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ที่พบว่าธุรกิจ SMEs 
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีการบริหารความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านที่มีความสอดคล้องกันคือด้านการสร้างความ
แตกต่างซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิยะดา ชัยเวช วิชญานัน รัตนวิบูลย์
สม และปรีดา ศรีนฤวรรณ (2561) เรื่อง กลยุทธ์การตลาดเพื่อ
การแข่งขันของบริษัทผู้ส่งออกล าไยสดของไทยในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่พบว่าผู้ส่งออกมีรูปแบบกลยุทธ์
การตลาดเพื่อการแข่งขัน 4 รูปแบบคือ กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างที่การตลาด กลยุทธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างที่นวัตกรรม  และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกัลยาลัชญ์ เลิศสกลพันธ์ (2558) เรื่อง กลยุทธ์การ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาดที่มีต่อการ
เลือกใช้บัตรเครดิตประเภทสะสมไมล์ของธนาคารพาณิชย์ของ
กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าปัจจัยด้านกล
ยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจคือด้านการสร้างความแตกต่าง 
 3. ผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ
ชุมชน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ที่พบว่า ธุรกิจชุมชนที่มีประเภท
ของสินค้า รูปแบบการด าเนินงาน และจ านวนสมาชิกหรือ
พนักงานมีความคิดเห็นต่อการใช้กลยุทธ์การแข่งขันไม่แตกแต่ง
กัน อาจเนื่องมาจากการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่มัก
ตอบสนองความต้ องการของตลาดท้องถิ่ นหรื อตลาด
ภายในประเทศ  นอกจากนี้ธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่จะได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นเหมือน ๆ กัน เช่น 
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เป็นต้น 
 4. ผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ
ชุมชน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป  ที่พบว่า ธุรกิจชุมชนที่มี
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้

กลยุ ทธ์ ก า รแข่ งขั นแตกแต่ งกั นนั้ น  อาจ เนื่ อ งมาจาก
ผู้ประกอบการที่ใช้เวลายาวนานต่างกันท าให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ต่างกันส่งผลมีการเลือกใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ กัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  
 1. กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน จากผลการวิจัย
พบว่ากลยุทธ์น้ีเป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่ธุรกิจชุมชนใช้น้อยที่สุด  
ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์นี้ เป็นอันดับแรกโดย 
ธุรกิจชุมชนควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อน าผลมาใช้ในการ
แบ่งส่วนตลาดและเลือกก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจน
ยิ่งข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกลุ่มอันจะท า
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ มีความความจงรักภักดีต่อสินค้า
ก่อให้เกิดการซื้อซ้ าและยังมีโอกาสในการบอกต่อผู้บริโภคราย
อื่น ๆ   นอกจากน้ียังควรผลิตเฉพาะสินค้าหลักเป็นส่วนใหญ่อัน
จะท าให้สินค้ามีอัตลักษณ์ของชุมชน และยังช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า   
 2. กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ธุรกิจชุมชน
ควรน าเทคโนโลยีที่ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผลิตและการ
จัดส่งสินค้า ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายทางออนไลน์เพื่อ
ความสะดวกในการเข้าถึงของลูกค้า นอกจากนี้ยังต้องให้
ความส าคัญกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าด้วยการ
น าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาในการวางแผนธุรกิจด้านต่าง ๆ 
เช่น การพัฒนาสินค้า การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
ระบบการจัดส่ง  
 3. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ธุรกิจชุมชนควรมี
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยท าโครงการ
ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการวิจัยเพื่อพัฒนา
สินค้าให้มีเอกลักษณ์ของชุมชน  ควรมีการบริการหลังการขาย
และอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและ
ความประทับใจ ควรมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 4. กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน ธุรกิจชุมชนควร
มุ่งเน้นการใช้จัดการธุรกิจยุคใหม่เพื่อลดหรือรักษาระดับต้นทุน 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า  
ธุรกิจควรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยลดต้นทุนเช่น พันธมิตร
ในการจัดส่งและกระจ่ายสินค้า พันธมิตรในการจัดหาวัตถุดิบ 
พันธมิตรในการฝึกอบรมและพัฒนาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง พันธมิตรในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พันธมิตรใน
การพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากธุรกิจยังต้องพยายามรักษาและ
พัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองให้ดีอยู่อย่างสม่ าเสมอในสายตา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า ชุมชนและสังคม 
สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ เป็นต้น 
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ศึกษาประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน                         
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The study communication network of efficiency in community economic 
management, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Province 
 

แสงจิตต์  ไต่แสง1 

 

1สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email : phdpoo@hotmail.com 

   
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประธานและต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีทุกระดับช้ันท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจ
ชุมชนในเขตพื้นที่ท่ีขึ้นทะเบียนกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 152 คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความเรียง  

ผลจากการวิจัยพบว่า การศึกษาประสิทธิภาพด้านการติดต่อสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน พบว่า ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกระดับ ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 3 ล าดับ โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทุกระดับ (X= 4.12, SD= 0.64)  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ประสิทธิภาพด้านการสร้างวัฒนธรรมการ
เอื้ออาทร (X  = 4.38  SD = 0.86) ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาธุรกิจ (X  = 4.29 , SD=0.82) และประสิทธิภาพด้านการวางแผน (X  = 4.10,  
SD=0.82) ส่วนด้านท่ีต้องปรับปรุงมีสองด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการแก้ไขปัญหา (X  = 3.99, SD=0.82) และด้านสุดท้ายที่ต้องปรับปรุง
คือ ประสิทธิภาพด้านการจัดสรรก าไร (X  = 3.82 , SD=1 .25) ตามล าดับ ส่วนเครือข่ายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน พบว่า โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกระดับ ได้แก่ เครือข่ายการสื่อสารด้านกระบวนการเรียนรู้ (X  = 4.05, SD = 0.76) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดับแรก คือ เครือข่ายการสื่อสารด้านการพัฒนาธุรกิจ (X= 4.34, SD = 0.82) เครือข่ายการเรียนรู้อย่างพอเพียง (X  = 4.30, SD = 0.83) 
และเครือข่ายการเรียนรู้ในการเลือกซื้อวัตถุดิบ (X= 3.96, SD = 0.86) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ   การติดต่อสื่อสาร    การบริหารเศรษฐกิจชุมชน 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the communication network of efficiency in community economic 

management, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The sampling groups are 152 of 
personnel serve as chairman and the personnel of every degree that worked in a community business which is in the 
area border to register with Ayutthaya Community Development Provincial Office, Phranakhon Si Ayutthaya Province.  
To assign sampling group size by using Krejcie and Morgan’s instant table and the research instrument used are a questioner. 
The statistical tools used for data analysis are percentage, mean, standard deviation and composition analysis. The results of 
the research found that to study the communication network of efficiency in community economic management, as a 
whole was at a high average level in overall  ( X= 4.12, SD= 0.64)  sort these 3 sequence in order of first from most to 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 463

hp-pc3
Stamp



least, performance to create a culture of generosity ( X=4.38, SD=0.86) the performance of business development 
(X=4.29, SD=0.82) and performance planning ( X=4.10, SD=0.82) point to the need to improve two aspects: optimal 
solution ( X=3.99, SD=0.82) and the last update is required efficient allocation of profit ( X=3.83, SD=1.25) respectively 
and communications network in the management of the economy found that all average level of communication 
network in the learning process ( X=4.05, SD=0.76) by a descending sort sequence is 3, the first network communication 
business development (X=4.34, SD=0.82) learning network enough ( X=4.30, SD=0.83) and learning network to buy raw 
materials (X=3.969, SD=0.86) respectively.      
Keywords: efficiency, communication, community economic management 
 

1. บทน า 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
พัฒนาธุรกิจชุมชน ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารจัดการทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจให้รองรับการท างานในทุกภาคส่วนภายในชุมชน 
ดั งนั้ นความส าคัญ ในการขับ เคลื่ อน ธุ รกิ จ ชุมชน จะให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพต้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจ โดยอาศัยกิจกรรมด้านการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ให้เกิด 
ผลสั มฤทธิ์ อย่ างยั่ งยื น  นอกจากนั้ นยั งพบปัญ หาการขาด
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและด้านการสื่อสารภายในการ
ธุรกิจชุมชน  เนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสารมีความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการธุรกิจภายในชุมชน ซึ่งเครือข่ายการสื่อสารในการ
บริหารจัดการมีผลต่อการด าเนินงานและการสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน และส่งผลกระทบต่อการ
ขับเคลื่อนตามยุทธ์ศาสตร์ของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของบุคลากรในชุมชนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
และขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางใน
การเช่ือมโยงระบบและกลไกในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการในการส่งเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงภายใต้นวัตกรรมสมัยใหม่ๆ ในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในสังคมยุคดิจิตอล เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพด้าน
เครือข่ายการสื่อสารในการบรหิารเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริม
สนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการ
วางแผนพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเครือข่ายธุรกิจชุมชนแบบบูรณาการ
ผสมผสานกับการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ  ในการ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความ
สมดุลและสร้างความเจริญเติบโตในหน่วยงานผ่านข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการในทุก
รูปแบบ   เข้ามาประยุกต์ปรับใช้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน

เครือข่ ายการสื่ อสารในการบริหารเศรษฐกิจ ชุมชน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งแนวโน้มในการ
พัฒนาประเทศเป้าหมายหลักคือ การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนพัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยใน         
การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนแบบผสมผสานการบูรณาการองค์ความรู้
ใหม่ๆ โดยการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ งซึ่งถือว่าเป็นสิ่ งส าคัญใน      
การพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดแนวคิดและ
วิธีการในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนั้น
เป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนบุคลากรให้เกิดการพัฒนาตาม
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ให้ เกิดประสิทธิภาพตามกระบวนการใน    
การพัฒนาบุคลากรเพื่ อรองรับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย      
การสร้างองค์ความรู้ เพื่อน าไปพัฒนาธุรกิจให้เกิดการเจริญเติบโต
เท่าทันการแข่งขันทางธุรกิจจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกธุรกิจ (อนิวัช  แก้วจ านงค์. 2555: 39) และมีการผสมผสาน
การน าความรู้ต่าง ๆ เข้าไปประยุทธ์ปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการ
สื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชนในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปปรับใช้
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร เพื่อยกรับ
ศักยภาพในการบริหารจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคลากร
ภายในชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการสื่อสารใน            

การบริหารเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
จากการศึกษาประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการสื่อสารใน        

การบริหารเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยทั้ งเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามความคิด เห็ น 
(Questionnaire) และเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติ

หน้าที่ ในต าแหน่งประธานและต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ันที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ คือ 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประธานและต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ทุกระดับช้ันที่ปฏิบัติงานในธุรกิจชุมชนในเขตพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงานงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้น
ทะเบียนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ได้มาโดยการสุ่ม
แบบ ง่าย (Simple Random Sampling) เป็ นการสุ่ มตั วอย่ าง
บุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ต าแหน่งประธานและต าแหน่งเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับช้ันที่ปฏิบัติงานในธุรกิจชุมชนโดยการเลือกเท่า ๆ กันของ
บุคลากรทุกต าแหน่งแล้วใช้ตารางเลขสุ่ม  (Random number 
table) จนได้กลุ่มตัวอย่างบุคลากรครบตามต้องการ ตามสถานภาพ
การก าหนดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie. and Morgan.1970) จากขนาดประชากร
ทั้งหมด 250 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 152 คน 
โดยจ าแนกเป็นประธานธุรกิจชุมชน 43 คน เจ้าหน้าท่ี 109 คน และ
สนทนากลุ่มกับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งประธานและต าแหน่งเจ้าหน้าที่  ซึ่ งมีทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ และสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกอบรม 

 

4. เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย  
แบบสอบถามเพื่อใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

ก าหนดประเด็นค าถามตามตัวแปรที่ได้ประมวลจากการทบทวน
วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดในการวิจัยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
จ าน วน  152 คน     ใน อ า เภ อพ ระน ครศรี อยุ ธยา จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1. เป็นแบบสอบถามประสิทธิภาพด้านเครือข่าย
การสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส่วนท่ี 2  เสนอแนะอื่น ๆ 

การทดสอบแบบสอบถาม  
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือช่วยในการท า

วิจัยสนามจึงได้สร้างแบบสอบถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   
การวิจัย ขอบเขตของการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัยของการวิจัย
ครั้งนี้ โดยค าถามแต่ละค าถามในแบบสอบถามมีลักษณะหลายข้อ 
ตามความเหมาะสมท าการตรวจสอบความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหาความสมบูรณ์       
ความสอดคล้องตลอดจนเนื้อหาและถ้อยค าของแบบสอบถามให้อย
เพียงอย่างเดียว จึงต้องมีการรัดกุมและถูกต้องโดยผู้วิจัยได้ให้
ความเห็นหรือให้คะแนน เพื่อใช้ในการค านวณหาค่า IOC (Index of 
item objective congruence) ส าหรับการก าหนดค่าคะแนนมี 3 
ระดับ ได้แก่ +1 , 0 และ -1 มีความหมาย ดังนี้ +1 = เห็นด้วยว่า 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของ การวิจัย, 0 = เห็นด้วยการปานกลางว่า 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ -1 = ไม่เห็นว่า ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือหากมีคาแนะน าจากผู้เช่ียวชาญใน
ข้อบกพร่อง ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม เช่น ตัด
ข้อความที่ไม่จ าเป็นออกหรือเพิ่มข้อความที่ส าคัญบางค าในบางข้อ
จนกระทั่งท าให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้นและนามา
วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของความตรงเชิงเนื้อหา ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  คือ  ค่า IOC ≥  0.05 ส่วนข้อที่ ไม่ถึงเกณฑ์ ให้แก้ ไข
ปรับปรุงตามค่าแนะน าของคณะผู้เช่ียวชาญ จากค่า IOC ที่ได้จากค่า
แนะน าของผู้เช่ียวชาญ คือ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปน าไปทดลอง
ใช้ในการวิจัยและได้ค่า IOC เท่ากับ 0.90 

การหาคณุภาพของเครื่องมือ  
1. แบบแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

โดยไปท าการทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งประธานและต าแหน่งเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ันที่ปฏิบัติงานใน
ธุรกิจชุมชน คือ กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP)     
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
ประธานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ันที่ปฏิบัติงานในธุรกิจชุมชน      
ในเขตพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานงานพัฒนาชุมชนในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาและขึ้นทะเบียนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
(OTOP) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือท้ังฉบับ  

2. แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนนามาวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์       
แอลฟ่า (Alpha) ตามวิธีการของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha 
Coefficient) ได้ ค่ าความ เช่ื อมั่ น ของแบบ สอบถามทั้ งฉบั บ       
เท่ากับ 0.965 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
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การวิจัยครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากประชาชน คือ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน และจากการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประธานและต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ันที่ปฏิบัติงานในธุรกิจชุมชน จ านวน 152 คน 
โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

 ผู้วิจัยน าหนังสือจากขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน 
การเก็บข้อมูลเชิงลึกใช้การบันทึกการสนทนากลุ่มย่อยของผู้เข้าร่วม
ในการเรียนรู้การฝึกอบรมด้านความพอเพียง อ าเภอพระนครศรี 
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นดังน้ี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากคะแนนข้อมูลของ

แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

 
5. ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการ
สื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์แรกพบว่า ระดับ ได้แก่ 
ประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 3 ล าดับ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ระดับ ( X=4.12, SD=0.64) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ ประสิทธิภาพด้านการสร้างวัฒนธรรมการเอื้ออาทร 
(X=4.38, SD=0.86) ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาธุรกิจ (X=4.29, 
SD=0.82) และประสิทธิภาพด้านการวางแผน ( X=4.10, SD=0.82) 
ส่วนด้านที่ต้องปรับปรุงมีสองด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการแก้ไข
ปัญหา (X=3.99, SD=0.82) และด้านสุดท้ายที่ต้องปรับปรุงคือ 
ประสิทธิภาพด้านการจัดสรรก าไร (X=3.82, SD=1.25) ตามล าดับ 
ส่วนเครือข่ายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน พบว่า โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกระดับ ได้แก่ เครือข่ายการสื่อสารด้าน
กระบวนการเรียนรู้ (X=4.05, SD=0.76) โดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก คือ เครือข่ายการสื่อสารด้านการพัฒนาธุรกิจ 
( X=4.34, SD=0.82) เครือข่ายการเรียนรู้อย่างพอเพียง ( X=4.30, 
SD=0.83) และเครือข่ายการเรียนรู้ในการเลือกซื้อวัตถุดิบ ( X= 
3.96, SD=0.86) ตามล าดับ 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการ

สื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพด้าน
เครือข่ายการสื่ อสารในการบริหารเศรษฐกิจ ชุมชน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้งนี้เนื่อง   จากมีการช่วยเหลือกันมีการสร้างวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกัน แบ่งปันซึ่งกันและกัน  มีความเอื้ออาทรกัน 
โดยมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารที่
ประสบความส าเร็จใน   การบริหารเศรษฐกิจชุมชนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Sanoff (2000: 62) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะสามารถใช้ความรู้ที่ถูก
สร้างขึ้นด้วยชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพ ด้วยการผสมผสานระหว่าง
การออกแบบ, วางแผน, วิจัย และ การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการวิจัยโดย
คนในชุมชน (Community Center) ได้ร่วมกันเรียนรู้เรื่องชุมชน
ของตนเอง เห็นปัญหาของตัวเอง เห็นทางออกหรือทางแก้ปัญหา
ของชุมชนร่วมกันและทุกคนในชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาและรับผลของ
การแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาธุรกิจเป็นการสร้าง
เครือข่ายระหว่างกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาธุรกิจภายในชุมชนให้เกิด
การพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงต้องมีการพัฒนาการ
สื่อสารให้ครอบคลุมธุรกิจทุกช่องทาง เพื่อเป็นการกระจายรายได้
แบบยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Raymond L. C.(1996) ได้
ศึกษากลยุทธ์ความเป็นผู้ประกอบการชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ความเป็นผู้ประกอบการชุมชน
เป็นลักษณะเฉพาะที่มีความครอบคลุมในประเด็นด้านเศรษฐกิจ โดย
เน้นในเรื่องของผลลัพธ์และความสามารถในการชี้แจงเรื่องการลงทุน
ของรัฐบาล มุ่งความสนใจในเรื่องของประโยชน์ที่นอกเหนือจาก
ความเช่ือมโยงในรูปแบบพื้นฐานของผลลัพธ์ ที่เน้นในเรื่องการ
ด าเนินงานในการขยายการสนับสนุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ และกล
ยุทธ์ความเป็นผู้ประกอบการของชุมชนจะท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
เกิดความชัดเจนขึ้น โดยการมุ่งเน้นการเป็นผู้น าในการวัดผลของ
ผลลัพธ์เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

ประสิทธิภาพด้านการแก้ไขปัญหา ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการสื่อสารในการบริหารเศรษฐกิจชุมชน 
อยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีการจัดกลุ่มในการร่วมกัน
แก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยให้บุคลากรทุกคนให้
ความส าคัญกับแก้ปัญหา โดยเน้นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ต่วน  เปาซี กูจิ (2554:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
ภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
ส านักงานปฏิบัติการภาคใต้ พบว่า กระบวนการการบริหารงาน
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ภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายของสถาบันพัฒน าองค์กรชุมชน 
ส านักงานปฏิบัติการภาคใต้ คือ เครือข่ายองค์กรชุมชนส่วนใหญ่มัก
เกิดจากการที่ประชาชนเป็นแกนน าจัดตั้ง โดยเกิดจากการริเริ่ม
สร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเอง และเครือข่ายที่เกิดจากนโยบาย
ของทางราชการเข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักใน
ปัญหาสร้างความตื่นตัว ให้เกิดความสนใจรวมตัวการจัดระบบ
บริหารเครือข่ายเป็นระบบที่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมในการจัดการมาก
ที่สุด มีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชนหรือท้องถิ่น  

ประสิทธิภาพด้านการสร้างวัฒนธรรมการเอื้ออาทร 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพด้านเครือข่ายการสื่อสารในการ
บริหารเศรษฐกิจชุมชน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านการจัดสรรก าไร 
ควรมีการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายข่าวสาร
ข้อมูลด้านธุรกิจ เพื่อสร้างและก าลังในการท างานซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของของ วัทนีย์ น าชัยศรีค้า (2550:บทคัดย่อ) ศึกษาและ
วิจัยเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการของสินค้า OTOP กลุ่ม
ชุมชนพื้นที่อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารด้านการเงินต้องมีการลงบัญชีรับ - จ่าย จึง
จะท าให้การจัดสรรก าไรในธุรกิจประสบความส าเร็จ 

ประสิทธิภาพด้านการวางแผน ได้แก่ เนื่องจากมีการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายภายในธุรกิจไปยังกลุ่มที่มีสมาชิก หน่วยงานทาง
วิชาการเข้าไปช่วยเหลือในการวางแผนธุรกิจผ่านระบบเครือข่ายการ
สื่อสาร เพื่อท าให้เกิดก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย Jackson E. T. (2004) พบว่านวัตกรรมของ
ชุมชนที่มุ่งความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของคนในชุมชนที่ดีขึ้น
เป็ นการสนับสนุ นการเกิดนวัตกรรมจาก ชุมชน  ส่ วนด้ าน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตด้วยตนเองประสบการณ์จาก
การใช้โปรแกรมความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน  

  
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

7.1   ควรมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาด้านการเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารในธุรกิจชุมชน โดยการเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารให้มีความหลากหลายและเรียนรู้การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

7.2   ควรมีการสร้างเครือข่ายการจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่ เป็นไปได้  โดยการส่งเสริมโครงการลงทุนเพื่ อให้ ได้
ผลตอบแทนตามที่ธุรกิจคาดหวัง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความกรุณาและ
ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ งจากคณาจารย์  คณะวิทยาการจัดการ                 
ดร.ศานติ  เล็กมณี ดร.สมชาย สุรชาตรี และดร.ภัทรนนท  สุรชาตรี 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์จึงขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา ดร.เกษม บ ารุงเวช ตลอดจนผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชูสิทธ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    
ทุกท่าน ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบ ด้านความรู้เทคนิคต่าง ๆ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าหรือ
ประธานกลุ่มและบุคลากรที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยทุกท่านที่ให้
ค าปรึกษาและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณแมส่าย  
ไต่แสง คุณชัยรัตน์ ไต่แสง ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจด้วยดี
เสมอมาและสนับสนุนการท าวิจัยครั้ง 
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ของผู้บริโภค กรณีศึกษาของร้านไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร 

                  The Influences of  Brand Trust  and Perceived Service  Quality On Customer 
Satisfaction: A Case Study of Daiso Shops in Bangkok 
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บทคัดย่อ  
   การศึกษาในฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในตราสินค้าและคุณภาพการบริการที่รับรู้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

ต่อร้านไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นลูกค้าร้านไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 291 คน มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี ประกอบ
อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท เมื่อพิจารณา
ความเช่ือมั่นในตราสินค้า ด้านความน่าเชื่อถือ ความเมตตา และความซื่อสัตย์ และคุณภาพการบริการที่รับรู้ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความมั่นใจ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการตอบสนองความต้องการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในขณะที่การศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการที่รับรู้ ด้านการดูแลเอาใจใสไ่ม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ : ความเชื่อมั่นในตราสนิค้า, คุณภาพการให้บริการ, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
    This research aims to investigate the Influences of brand trust and perceived service quality on customer 
satisfaction with Daiso shops in Bangkok areas. The 400 sample respondents were drawn from the population of Daiso 
customers in Bangkok areas. The descriptive statistics consisting of percentage, mean, standard deviation, and multiple 
regression were used for statistical analysis. The study revealed that most of respondents were female 291 persons, aged 20 
- 29 years old, were employed by private companies/employees, graduated with a bachelor’s degree and earned an average 
monthly income of 10,001–30,000 baht. The brand trust with three dimensions; creditability, benevolence and integrity as 
well as four dimensions of perceived the service quality, reliability, assurance, tangibles and responsiveness, had a significant 
impact on consumer satisfaction with Daiso shops in Bangkok. However, empathy dimension of perceived service quality did 
not affect the customer satisfaction. 
Keywords : Brands Trust, Service Quality, Satisfaction 
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1.   บทน า 
ปัจจุบันรูปแบบธุรกิจค้าปลีกในไทยมีความทันสมัยเมื่อ

เทียบกับในอดีตที่เป็นร้านขายของช าขนาดเล็กจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายโดยผ่านคนกลางหรือผู้ค้าส่ง ซึ่งปัจจุบันมีการลดการ
พึ่งพาคนกลาง เนื่องจากผู้ประกอบการมักจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ มี
เครือข่ายสาขาจ านวนมากจึงมีอ านาจในการต่อรองเหนือผู้ผลิต
หรือผู้จัดจ าหน่าย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งในด้าน
การจัดการสต็อกสินค้า ระบบการขนส่งและศูนย์การกระจาย
สินค้าตลอดจนน าเทคโนโลยีด้านต่างๆมาปรับใช้กับธุรกิจมากขึ้น
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจาก
นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ นอกจากนี้ร้านค้าปลีกที่มี
ความทันสมัย สะดวกสบาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและหลากหลายจะ
สามารถตอบสนองพฤติกรรมความต้องการการบริโภคในภาค
ครัวเรือนได้ดี โดยเฉพาะร้านที่จ าหน่ายสินค้าในชีวิตประจ าวันจะ
มีการขยายตัวของการลงทุนใกล้แหล่งชุมชนสูง ด้วยสาเหตุนี้ท าให้
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เริ่มเข้ามาทดแทนธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
(Traditional Trade) อีกทั้งธุรกิจสมัยใหม่มีการพัฒนาเป็นรูปแบบ
ต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะที่เน้นสินค้าราคาถูก (Category Killer) 
และร้านท่ีขายสินค้าราคาเดียว ท้ังยังมีการขยายสาขาสู่ต่างจังหวัด
และเข้าถึงตลาดชุมชนชนบทมากขึ้น ท าให้ร้านค้าปลีกกลายเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันก็เกิด
สภาวะการแข่งขันในธุรกิจ [1] ภาพรวมในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ในไทย เริ่มมีแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาเปิดกิจการ
ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าเฉพาะประเภท (Specialty Store) 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นรูปแบบการค้าที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี 
โดยเฉพาะรูปแบบร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าราคาเดียว เช่น ไดโซะ
ของญี่ปุ่น จ าหน่ายในราคา 60 บาท, เอโกะของไทยจ าหน่ายใน
ราคา 20 บาท หรือแม้กระทั่งมินิโซะจากจีนเริม่ต้นท่ี  39 บาทเป็น
ต้น ส าหรับปัจจัยที่ผลักดันให้ธุรกิจประเภทนี้ขยายตัวทั้งในไทย
และเอเชีย เนื่องจากโลกก้าวเข้าสู่ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้เทรนด์แฟช่ันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีผลต่อ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน ทัศนคติเปลี่ยนหันมา
ซื้อสินค้าราคาไม่สูง การตัดสินใจซื้อสินค้าก็ง่าย ใช้แล้วก็เปลี่ยน
ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการส ารวจความเคลื่อนไหวของร้าน
ราคาเดียวอย่างไดโซะ เริ่มขยายสินค้าในกลุ่มสกินแคร์ โฟมล้าง
หน้า เครื่องส าอางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่ม
วัยรุ่นหรือวัยเริ่มท างาน จากก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่สินค้าจะเป็นของ
ใช้ในครัวเรือนเจาะกลุ่มแม่บ้าน นอกจากนี้ รูปแบบร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ที่จ าหน่ายสินค้าเฉพาะประเภทที่ยังมีช่องว่างให้ท าตลาด
อีกรูปแบบคือ ร้านจ าหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความสวยความ

งาม เช่น มัตสึโมะโตะ ซูรูฮะ หรือดองกี โฮเต ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์
ซูเปอร์สโตร์ในญี่ปุ่นช่ือดังที่จ าหน่ายสินค้าตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและความงาม สินค้าอุปโภคบริโภคญี่ปุ่น กระเป๋า ถุงเท้า 
ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดี ได้เปิดตัว
โครงการเอกมัยมอลล์ปลายปี 2560 ดังนั้นส าหรับภาพรวมธุรกิจ
ค้าปลีกมูลค่า 3 ล้านล้านบาท   ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ยังมี
ศักยภาพในการเติบโตถึง 5% จากจ านวนประชากรที่ขยายเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งก าลังการซื้อของผู้บริโภค โดยการประเมินทั้งปีธุรกิจค้า
ปลีกเติบโต 3% ซูเปอร์มาร์เก็ตเติบโต 6-7% มาจากฐานลูกค้า
ระดับกลางถึงบนที่หันมาซื้อสินค้าในช่องทางดังกล่าว ไฮเปอร์มาร์
เก็ตอยู่ในภาวะทรงตัวหรือโต 2-3% ห้างสรรพสินค้าโต [3] 
 จากปัญหาที่กล่าวมาขั้นต้น จะพบว่าปัจจุบันมีร้านค้า
ปลีกที่ทันสมัยอยู่เป็นจ านวนมากและมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในทุกๆ 
ปีโดยแต่ละรายของกลุ่มสินค้าราคาเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
นอกเหนือจากการใช้กลยุทธ์ด้านราคาถูกราคาเดียวก็คือการ
ออกแบบตกแต่งร้าน บรรจุภัณฑ์  ชุดพนักงาน   สไตล์การ
ให้บริการรวมถึงสินค้าที่มีความเป็นญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งช่ือร้านก็
ล้วนแต่ตั้งช่ือที่ฟังแล้วคล้ายความเป็นญี่ปุ่นแทบทุกร้าน เมื่อร้าน
ราคาเดียวส่วนใหญ่ชูความเป็นญี่ปุ่น เน้นให้ดูมีคุณภาพเหนือราคา 
พัฒนาสินค้าตามสมัย  ท าให้เห็นว่าเกือบทุกร้านเล็งกลุ่มเป้าหมาย
ไปที่กลุ่มวัยรุ่นถึงวัยเริ่มท างานเป็นหลักเพราะสินค้าส่วนใหญ่เป็น
ทั้งของที่คนกลุ่มนี้จ าเป็นต้องใช้ไปจนถึงซื้อด้วยอารมณ์ความรู้สึก
ทันทีที่ถูกใจ (Impulse Buying)  ซึ่งเป็นกุญแจหลักของสินค้าใน
ร้านเหล่านี้ จากเดิมร้านไดโซะเป็นธุรกิจตัวแรกที่เข้ามาเปิดตัวใน
เมืองไทย และเคยเด่นเรื่องสินค้าในกลุ่มของใช้ในครัวที่มุ่งเจาะ
กลุ่มแม่บ้าน ก็ยังต้องปรับตัวมาเพิ่มรายการส าหรับกลุ่มวัยรุ่นและ
วัยเริ่มท างานมากขึ้น โดยเฉพาะในหมวดหมู่ของสกินแคร์และ
เครื่องส าอาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นสินค้าที่เน้น
น าเข้าจากญี่ปุ่นเข้ามาเพิ่มเติม  และร้าน Miniso เองก็มีการขยาย
ธุรกิจตามร้านไดโซะ (Daiso) มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจ านวนสาขา 
และความเป็นญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นการออกแบบเป็นแบรนด์ใกล้เคียงกับ 
MUJI  ด้วยสไตล์การตกแต่งร้านก็มีสินค้าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์
ดูแลผิว และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมความงามที่ได้รับกระแสตอบรับดี
เช่นกัน [6] จึงท าให้ร้านไดโซะมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยที่
น้อยลงจากเดิม รวมทั้งแต่ละร้านก็มีพัฒนาทั้งทางด้านการตลาด
และเทคโนโลยีที่ดียิ่งข้ึนตลอดเวลา 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเชื่อมั่นในตราสินค้า
และคุณภาพการบริการที่รับรู้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากรณีของร้านไดโซะในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการที่มีความ
ใกล้เคียงสามารถน าผลไปใช้ในการปรับปรุงหรือใช้เพื่อเป็น

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 470

hp-pc3
Stamp



แนวทางในการด าเนินธุรกิจค้าปลีก รวมไปถึงสามารถตอบสนอง
และเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      2.1 เพื่อศึกษาความเช่ือมั่นในตราสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อ
ร้านไดโซะ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของผู้บริโภคที่มีต่อร้านได
โซะ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื่อศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างความ
เชื่อมั่นในตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภค 

2.4 เพื่อศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างการ
รับรู้ถึงคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 
3.   วิธีการด าเนินงานวิจัย   

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 
โ ด ย ท า ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ส า ร ว จ  ( Survey Research) แ ล ะ ใ ช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 กลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเลือกจากประชากรซึ่งเป็น
ผู้บริโภคของร้านไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sample) ใช้จ านวน 400 
คน ซึ่ งจ านวนนี้ ได้ จากการใ ช้ตารางส า เร็ จรูปของ ทาโร 

ยามาเน่[4]  [4] ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และความคลาด
เคลื่อนที่ระดับร้อยละ +5 
3.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้
ก าหนดการ เลือกสุ่ มตั วอย่ างแบบอาศั ยความน่ าจะเป็น 
(Probability) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Sample) โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1: เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling)คื อ  ก า ร เ ลื อ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ป ร ะช า กร ใน เ ขต 
กรุงเทพมหานคร โดยเลือกสุ่มตามพื้นที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ พ้ืนที่
กรุงเทพฯ ฝั่งพระนครและพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี 

ขั้นที่ 2: เลือกใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) คือ การเลือกสุ่มตัวอย่างประชากรในขั้นสุดท้ายด้วย
วิธีการจับฉลาก กลุ่มประชากรฝั่งพระนครและกลุ่มประชากรฝั่ง
ธนบุรี โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
- จับฉลากกลุ่มประชากรฝั่งพระนคร จ านวน 4 เขต ได้แก่ 

จตุจักร บางเขน พญาไท และลาดพร้าว 
- จับฉลากกลุ่มประชากรฝั่งธนบุรี จ านวน 4 เขต ได้แก่ คลอง

สาน หนองแขม บางแค และบางบอน 

โดยแต่ละเขตจะท าการแจกแบบสอบถามเขตละ 50 ชุด รวม
ทั้งสิ้น 8 เขต (ท้ังฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี) รวมเป็น 400 ชุด โดย
เลือกเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ เป็นบริ เวณใกล้แหล่งบริษัท 
ส านักงานและห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก เนื่องจากเป็นบริเวณที่
สามารถพบเจอกับกลุ่มผู้บริโภคร้านไดโซะได้สะดวกที่สุด 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อให้
ทราบผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 

3.3.1. สถิติ เ ชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.3.2. สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression)  
 
4.   ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาจากการสุ่มเก็บกลุ่มตวัอย่างของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสินค้าจากร้านไดโซะ มีจ านวนทั้งสิ้น 
400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.8 มีอายุระหว่าง 
20 – 29 ปีมากที่สุดเป็นร้อยละ 80.3 มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชนมากที่สุดร้อยละ  48.5 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 74.0  และมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 – 30,000 บาท มากที่สุดเป็นร้อยละ 64.0   
 ผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสินค้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเช่ือมั่นในตราสินค้า (Brand Trust) ที่มี
ต่อร้านไดโซะ ในด้านความน่าเช่ือถือ (Creditability) ด้านความ
เมตตากรุณา (Benevolence) และด้านความซื่อสัตย์ (Integrity)  
อยู่ในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น
ในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหคูณ  (Multiple 
Regression) พบว่าความเช่ือมั่นในตราสินค้าที่มีต่อร้านไดโซะ ใน
ด้านความน่าเช่ือถือ (Creditability) ด้านความเมตตากรุณา 
(Benevolence) และด้านความซื่อสัตย์ ( Integrity)  ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อพิจารณาการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการ (Service 
Quality) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรู้ถึงคุณภาพการบริการ (Service Quality) ที่มีต่อร้านไดโซะใน
ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้านความมั่นใจ (Assurance) 
ด้านการดูแลเอาใจใส่  (Empathy) และด้านการตอบสนอง 
(Responsiveness) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) อยู่ในระดับมาก และผลการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความ
ถดถอยแบบพหคูณ (Multiple Regression) พบว่าการรับรู้ถึง
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คุณภาพการบริการ (Service Quality) ที่มีต่อร้านไดโซะ ในด้าน
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้านความมั่นใจ (Assurance) ด้าน
การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านได
โซะในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ด้ านการตอบสนอง 
(Responsiveness)ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้าน
ไดโซะในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพเส้นทางแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
 
5.   สรุปและอภิปรายผล 
5.1 ความเช่ือมั่นในตราสินค้า ด้านความน่าเช่ือถือ ความเมตตา 
และความซื่อสัตย์ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านได
โซะในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเพราะ ความเช่ือมั่นในตรา
สินค้าถือเป็นสิ่งส าคัญล าดับแรกๆ ภายในจิตใจของผู้บริโภค หาก
ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นต่อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่
จะยินดีสนับสนุนสินค้าหรือบริการเหล่านั้นด้วยความเต็มใจ  ทั้ง
ด้านการความน่าเช่ือถือ ด้านความเมตตา และด้านความซื่อสัตย์ 
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้ผู้บรโิภคกลบัมาซื้อสนิค้าหรอื
ใช้บริการซ้ าในครั้งต่อๆไป อีกท้ังยังสามารถท าให้เกิดความภักดีต่อ
สินค้าและบริการในอนาคตอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการส่งต่อข้อมูลทางการตลาดแบบViral 
Marketing พบว่าความเช่ือมั่นในตราสินค้าเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภค ถ้าหากผู้บริโภคไม่ได้รับเช่ือมั่น
จากตราสินค้า ความสัมพันธ์นั้นก็จะถูกลดลง [2] ดังนั้นการสร้าง
ความเช่ือมั่นหรือความไว้วางใจเป็นสิ่งส าคัญของตราสินค้าที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้บริโภคในระยะยาว ซึ่ง
ความสัมพันธ์ทั้งหมดของความเช่ือมั่น ความซื่อสัตย์ถือเป็นกุญแจ
ส าคัญที่แสดงถึงความมีคุณธรรม เช่น ความถูกต้อง ความยุติธรรม 
นโยบายต่อต้านสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น  
5.2 คุณภาพการบริการที่รับรู้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมั่นใจ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการตอบสนองความ
ต้องการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านไดโซะในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเพราะการบริการถือเป็นหัวใจส าคัญ

ของการด าเนินธุรกิจ และผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสามารถรับรู้
คุณภาพการบริการได้อย่างรวดเร็วจากการใช้บริการในครั้งแรก 
โดยการบริการที่ดีมักจะส่งผลดีต่อกิจการหรือธุรกิจต่อการกลับมา
ใช้ซ้ าของผู้บริโภครวมไปถึงการบอกต่อให้กับเพื่อน คนรู้จัก และ
ญาติพี่น้องให้ทราบถึงความพึงพอใจดังกล่าวด้วย โดยสอดคล้อง
กับผลการวิจัย ของ Meesala (2016) อ้างในสิริวิมล ค าวงศ์ , 
2559, หน้า 51 [4] ที่กล่าวว่า การให้บริการที่มีคุณภาพสูงเป็น
กุญแจไขไปสู่ความส าเร็จในการให้บริการทางอุตสาหกรรม การ
แข่งขันในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการ
ติดตามและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการถือเป็นสิ่งส าคัญในการ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
5.3 ในขณะที่การศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการที่รับรู้ ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านไดโซะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริโภคในยุคปัจจุบนั
มีการปรับเปลี่ยนด้านพฤติกรรมในการเลือกซื้อค้าต่างไปจากเดิม 
โดยการเลือกหรือตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่
มักจะท าการค้นหาข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิง หรือผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด ทางอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงในบางครั้งอาจขอค าแนะน า
จากบุคคลใกล้ตัว อาทิเช่น เพื่อน ญาติ หรือคนรู้จักที่ให้ความ
ไว้วางใจ ต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้ามากกว่าการเช่ือ
ค าแนะน าจากร้านค้าและพนักงาน จึงส่งผลให้ในบางครั้ง การ
เลือกซื้อสินค้าภายในร้านค้าผู้บริโภคจึงอาจต้องการพื้นที่ส่วนตัว
ในการพิจารณาสินค้าและบริการภายในร้านค้าเหล่านั้นด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับผลการวิจัย ของ HRC Retail Advisory ที่ได้ท า
ส ารวจพฤติกรรมการช้อปปิ้งของชาวอเมริกาเหนือเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการช้อปปิ้งในร้านค้า ผลการส ารวจพบว่า 95% 
ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเลือกซื้อของเพียงล าพัง ไม่
ต้องการให้ใครเดินตาม หรือให้ข้อมูลสินค้า นอกจากต้องการขอ
ความช่วยเหลือจากร้านค้าบางอย่างเท่านั้น และยังพบว่า 85% 
ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเช็คราคาสินค้าผ่านเครื่องสแกน
ราคาด้วยตนเอง แทนที่จะสอบถามจากพนักงานขาย ในขณะที่ 
69% บอกว่านิยมสั่งซื้อสินค้าเทคโนโลยีจากทางออนไลน์ และมา
รับสินค้าจากหน้าร้านค้า [5] 
 
6.   ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะ
ที่ ก ว้ า งขวา งมากขึ้ นอั นจะ เป็ นประโยชน์ ในการอธิบาย
ปรากฎการณ์และปัญหาทางด้านการประกอบธุรกิจ การวางแผน
ด้านการขายและการตลาด  หรือปัญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน 
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
6.1 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า เมื่อน าปัจจัยด้านความเชื่อมั่นใน
ตราสินค้า (Brands Trust) และปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ
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บริการ (Service Quality) อาจน ามาผสมผสานกับตัวแปรอื่นๆ
เพื่อเป็นตัวแปรใหม่ได้  ซึ่งส าหรับงานวิจัยในอนาคตแนะน าให้
ผู้วิจัยท่านต่อไปท าการศึกษาปัจจัยดังกล่าวในเชิงลึกอีกครั้ง เพื่อ
น า ไปพิจารณาต่อในงานวิจัยครั้ งถัดไป โดยงานวิจัยนี้ ได้
ท าการศึกษาปัจจัยดังกล่าว  
6.2 แนะน าให้ศึกษาตัวแปรปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภค เนื่องจากคุณภาพสินค้าและบริการเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ดังนั้นผู้ให้บริการควรมี
ความใส่ใจเป็นอย่างมาก การที่ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาจะ
สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงกับธุรกิจได้ใน
หลากหลายมิติมากขึ้น 
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Abstract 

This research was aimed to develop a soap product for odor adsorption. Silica from commercial, silica derived 
from rice husk and zeolite X were added into the products. Silica was extracted from rice husk as agricultural residues 
with high silica content.  Zeolite X was synthesized and characterized using X-ray powder diffraction. The results show 
that zeolite X can be synthesized from rice husk.  Adsorption of acetic acid 5% v/v was studied to odor adsorption 
during 10, 30 and 60 mins. The results show that silica derived from rice husk has the highest adsorption.  Soap quality 
was tested and shown that the pH was in the suitable ranging of 7 to 9 for consumer use. The volume of flash foam 
and foam drainage are similar.  Soap with silica from commercial was shown the highest erosion from erosion testing. 
Key words:  Rice husk, Soap, Silica, Zeolite X 
 

 

1. Introduction 
 Rice husk is a major by-product of the rice milling 
industry [1], the major constituents of rice husk are 
cellulose, lignin and silica. During growth, rice plants 
adsorb silica and other minerals from the soil and 
accumulate it into their structures.  Its composition varies 
with the diversity, climate and geographic location of 
growth. The high grade of silica in the husk opens a 
possibility for its high quality content. Through thermal 
treatment by calcination, with or without energy 
recovery, the ash obtained is constituted by amorphous 
silica with high porosity having potential applications. it 
can be used as ligand in construction materials, catalyst 
support, molecular sieve, ion exchange, metals 
adsorbent, insulation or ceramics. It can be also used for 
silica source of zeolite synthesis [2, 3]. Zeolites are 
crystalline aluminosilicates having rigid three-dimensional 
assemblage of tetrahedral with (SiO4)4- and (AlO4)5- [5, 6].  
 Triclosan was commonly found in some consumer 
products, including toothpaste, soaps, detergents, toys, 
and surgical cleaning treatments. The dangers of triclosan 
have been studied more and more in recent years. It has 
shown negative effects on humans, animals and the 
environment [7]. Triclosan is a synthetic chemical with 

antimicrobial properties which destroy or inhibit the 
growth of microorganisms such as bacteria or fungi.  
When triclosan degrades, it turns into dioxin. In fact, 
triclosan can manifest itself in the body as a producer of 
uncontrolled cell growth.  
 In this work, zeolite and silica derived from rice husk 
were added into soap instead of triclosan, they are 
agricultural residues. Moreover, silica derived from rice 
husk and zeolite were tested for odor adsorbent 
application. 
 

2. Methodology 
2.1 Silica extraction from rice husk  
  The rice husk was dried for 24 hours.  Then, leaching 
was carried out with hydrochloric acid using a reflux 
boiling apparatus for 2 hours. The solids after separation 
were washed with water to remove the acid retained. 
They were then dried and calcined at 650ºC and 750 ºC 
for 4 hours. 
2.2 Synthesis of zeolite X 
 The synthesis of zeolite X in this work was involved 
three main steps: 1) Sodium silicate solution (Na2SiO3) 
was prepared 2) Sodium aluminate solution (NaAlO2) was 
prepared and 3) Zeolite was crystallized.  
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 2.2.1 The sodium silicate solution (NaSiO3) is prepared 
from rice husk with NaOH, stirred at 70 ºC for 30 mins 
and filtered. 
 2.2.2 The sodium aluminate solution is prepared by 
adding sodium aluminum with sodium hydroxide (NaOH) 
and potassium hydroxide. The mixture is stirred until 
dissolved completely. 
 2.2.3 Prepared sodium silicate solution was 
introduced into the sodium aluminate solution and 
incubation was occurred at 70 ºC for 3 hours.  After that, 
the solution was crystallized at 93 ºC for 2 hours. It was 
then filtrated and further washed as shown in Fig. 1 

 
 

Fig.1 Synthesis of zeolite X 
 
2.3 Adsorption of acetic acid 
 Acetic acid is a molecule in the carboxylic acid group. 
Carboxylic acid is found in the human body odor. The 
condition adsorption is shown in the Table 1. The 
concentration of acetic acid after the reaction at 10, 30 
and 60 mins was measured the refractive index value 
with a refractometer. 
  
Table 1. Conditions for acetic acid adsorption  

 
2.4 Testing of soap quality  
 Prepared soap was dissolved from glycerin at 7 0  ºC. 
The solution was then added with adsorbent materials 
(silica (commercial), silica (rice husk) and zeolite X). After 
that, soap was tested the quality including the 
moisturizing soap, bubble foam and the erosion soap at 
5, 15 and 30 mins. 

  
 

3. Results and Discussion 
3.1 Extracted silica from rice husk 
  Silica extraction from rice husk was treated with 
hydrochloric acid. Boiling acid helps to remove other 
elements. Extracted silica has increased purity.  Fig. 2 was 
shown that silica was calcined at 6 5 0  ºC (Fig. 2 a) was 
gray. At higher calcination temperature at 750 ºC, the 
results showed the sample is white color.  It can be 
explained that heating helps hydrocarbons decompose 
into carbon dioxide. Thermal decomposition was 
increased. Therefore, the calcination at 750 ºC has got 
more pure silica content. 
  
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Extracted silica at 650 ºC (a) and 750 ºC (b) 
 The extracted silica from rice husk with 7 5 0  °C 
calcination temperature was measured the chemical 
composition by X-ray fluorescence (XRF). The main 
component is SiO2 with 99 .83%  by weight as shown in 
the Table 2. 
 
Table 2. XRF results of silica extraction from rice husk 

 
3.2 XRD of synthesized zeolite X 

Zeolite X using silica source from rice husk was 
obtained by XRD. The results show that the peaks of the 
zeolite X from rice husk were in line with the standard 
peaks at 6.09, 23.24, 27.29, 30.85 and 42.63 [8].  It was 
found that some peaks of the zeolite were still 
amorphous as shown in Fig. 3  

a b 
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Fig. 3 XRD pattern of synthesized zeolite X 

3.3 Adsorption of acetic acid 
 Acetic acid adsorption using with different adsorbents 
were tested. The results were shown that silica derived 
from rice husk has the highest acetic acid adsorption as 
shown in Fig. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4  Adsorption of acetic acid by silica (commercial), 
silica (rice husk) and zeolite X at 10, 30 and 60 mins 
 
 An acetic acid solution of 5% (v/v) in water 95% was 
used.  The 5% acetic acid show that silica from 
commercial and silica derived from rice husk can adsorb  
acetic acid more than zeolite X because the important 
silica framework structure is consisted of only homopolar 
(hydrophobic) ≡Si-O-Si≡ bonds which adsorb organic 
molecules [9-10, 12]. While zeolite has aluminum in the 
unit cell, consequently the framework increases in the 
number of partially ionic hydrophilic enters associated 
with the tetrahedrally coordinate aluminum ≡ Al-OH-Si≡ 

[9-12].  Adsorption of water occurs on cations associated 
with the framework aluminum and on centers ascribed to 
intracrystallite defects created as charge balancing 
centers for the charge template [13]. The water transport 
through pores is more likely favored because of a 
combination of favorable diffusion, due to small size of 

water molecule (2.8 Å) while acetic acid (CH3COOH) 
molecule has large size with 4.5 Å.  
 
3.4 Soap quality testing 
 Innovative soap was tested quality showed in Table 3.  
Moisturizing soap was shown the pH value of all types of 
soap were in the range of 7 to 9, which is considered 
suitable for consumer use and it can be removed fat oil 
and dirt from the skin. 
 The soap is solid, which gives the bubble when it is 
dissolved with water. The volume of bubbles varies 
depending on the types of oil used to produce the soap. 
However, the soap product does not provide a standard 
for volume of foam, but the bubble can be indicated the 
properties of soap. The results showed that the flash 
foam and foam drainage are similar. 
 Erosion soap was tested from water solubility by 
stirring. The results showed that silica from commercial 
soap was the highest erosion testing due to silica from 
commercial has the smallest particle size with 12 nm. 
Therefore, commercial silica has the most surface area 
which external surface silanol (SiOH) groups is water 
soluble. 
 
Table 3. Soap quality testing 

 
 

4. Conclusions 
 Silica can be extracted from rice husk with high 
99 .8 3%  of SiO2 content. Zeolite X can be synthesized 
from rice husk. The highest adsorption of acetic acid is 
silica derived from rice husk because of hydrophobic ≡Si-
O-Si≡ bonding for organic molecules adsorption. The 
lowest adsorption of acetic acid is zeolite X due to H2O 
molecule (2.8 Å) is smaller than CH3COOH molecule (4.5 
Å).  It can make H2O through pore favorable. The pH of 
the soap was in the range of 7 to 9. The volume of flash 
foam and foam drainage are similar.  Silica from 
commercial soap was the highest erosion testing due to 
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the surface of Si-OH is water soluble and silica from 
commercial has more surface area than silica derived 
from rice husk 
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บทคัดย่อ 

 การเติมคาร์บอนแบล็คลงไปในยางสไตรนีบิวทาไดอีนเป็นการเพิ่มคุณสมบตัิเชิงกลเมื่อเปรียบเทียบกับยางที่ไม่ผ่านการเติมคาร์บอน
แบล็ค อีกทั้งการเติมสารหล่อลื่นชนิดแข็งจะมีบทบาทส าคัญในการลดแรงเสียดทานและการสึกหรอที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน ดังนั้น 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของปริมาณการเติมสารหล่อลื่นชนิดแข็งต่อสมบัติเชิงกลของยางสไตรีนบิวทาไดอีน โดยปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของ
เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่ปริมาณร้อยละ 10/0, 7.5/2.5, 5/5, 2.5/7.5 และ 0/10 โดยน้ าหนัก จากการศึกษา
พบว่า เมื่อเพิม่ปริมาณสารหล่อลื่นชนิดแข็งในยางสไตรีนบิวทาไดอีน ค่าความต้านทานแรงดึงและร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อ
วัสดุเชิงประกอบท่ีมีการเติมเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ที่ปริมาณร้อยละ 10 และ โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยมีค่าเพิ่มขึ้น 
56% และ 44% ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเชิงประกอบสไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็คที่ไม่เติมสารหล่อลื่นชนิดแข็ง เมื่อพิจารณา
ค่ามอดูลัสที่ความเครียด 300% มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณสัดส่วนเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามค่าความแข็งมีค่า
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญเมื่ออัตราส่วนของสารหล่อลื่นชนิดแข็งเปลี่ยนแปลงไป 
ค าส าคัญ : ยางสไตรีนบิวทาไดอีน, สารหล่อลื่นชนิดแข็ง, เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์, โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ 
 

Abstract 
Carbon black (CB) is used to improve the mechanical properties of Styrene butadiene (SBR) compounds with 

unfilled compounds. Solid lubricants will be reducing friction and wear during for operation. In this research the effect 
of five different ratio of solid lubricants (hexagonal boron nitride; h-BN : molybdenum disulfide; MoS2) at 10/0, 7.5/2.5, 
5/5, 2.5/7.5 and 0/10 by %weight was investigated. It was found that the increase in solid lubricants loading with 
increase in tensile strength and percentage of elongation at break. In case of 10%wt of h-BN and 10%wt of MoS2 was 
increase to 56% and 44% for unfilled-solid lubricants, respectively. Modulus at 300% strain tend to increase with 
increasing of h-BN in rubber compounds. There were change insignificant when added the difference ratio of solid 
lubricants in composites. 
Keywords : Styrene-Butadiene, Solid-Lubricants, Hexagonal boron nitride, Molybdenum disulfide 
 
 

1. บทน า 
 ปัญหาหลักที่พบในภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง คือ 
ปัญหาเรื่องการสึกหรอโดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียสมบัติการ
หล่อลื่นของวัสดุ ท าให้เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างการน าไปใช้
งาน ดังนั้น สารหล่อลื่นจึงมีบทบาทที่ส าคัญในการลดแรงเสียดทาน 
และการสึกหรอที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานของวัสดุ โดยลักษณะ
ของสารหล่อลื่นจะอยู่ในรูปของแข็งที่บดเป็นผง ของเหลว หรือกึ่ง
ของเหลว ด้วยสาเหตุที่รูปแบบของสารหล่อลื่นมีความหลากหลายจึง
เป็นที่น่าสนใจในการน ามาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุหล่อลื่น โดยใช้ยาง 
สไตรีนบิวทาไดอีน หรือยางเอสบีอาร์เป็นเมทริกซ์หลัก เนื่องจากยาง

เอสบีอาร์  จัดเป็นยางสังเคราะห์ที่ ใช้กันมากที่ สุดในโรงงาน
อุตสาหกรรม เพราะเมื่อผสมสารเคมีในรูปของยางคอมพาวด์แล้ว 
ผ่านการคงรูปแล้วจะมีคุณภาพที่สม่ าเสมอ และนอกเหนือจากนั้นยัง
มีความต้านทานต่อการขัดถู (Abrasion resistance) ได้ดี แต่ต้อง
เสริมแรงด้วยสารตัวเติม (Reinforcing fillers) เช่น ซิลิกา และ
คาร์บอนแบล็ค เป็นต้น 
 สารหล่อลื่นชนิดแข็ง เป็นวัสดุหล่อลื่นชนิดหนึ่งที่อยู่ ในรูป
ของแข็งมีขนาดอนุภาคในระดับไมครอน มีความเหมาะสมต่อการ
น าไปผสมในวัสดุเชิงประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
การสึกหรอ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความบริสุทธิ์ แข็งแรงสูง และเป็น
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สารหล่อลื่นในตัวเอง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้ท าศึกษาอัตราส่วนผสม
ของสารหล่อลื่นชนิดแข็งชนิดเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และ
โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของยางสไตรีนบิวทาได
อีน/คาร์บอนแบล็ค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช้งานได้จริง และแนวทางการศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอ
ของยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็คต่อไป 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 วัตถุดิบท่ีใช้ในงานวิจัย 
 2.1.1 ยางเอสบีอาร์ เกรด 1502 (SBR) จากบริษัท บีเอสที 
อีลาสโตเมอร์ จ ากัด 
 2.1.2 สารกระตุ้นปฏิกิริยาซิงก์ออกไซด์ (Zinc oxide; 
ZnO) เป็นสารกระตุ้นปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตยางคอมพาวด์ 
จากบริษัท อุทิศ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 2.1.3 สารกระตุ้นปฏิกิริยากรดสเตียริก (Stearic acid) 
เป็นสารกระตุ้นปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตยางคอมพาวด์ จาก
บริษัท KLK-OLEO 
 2.1.4 สารเร่งปฏิกิริยาไซโคลเฮกซิลเบนโซไทอะโซลซัลฟี-
นาไมด์  (N-cyclohexyl-2 -benzothiazole sulfenamide; CBS) 
เป็นสารเร่งการกระตุ้นปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตยางคอมพาวด์ 
 2.1.5 คาร์บอนแบล็ค  เกรด N330 (Carbon black 
N330) เป็นสารตัวเติมเสริมแรงในยางคอมพาวด์ จากบริษัท ไทย
คาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน)  
 2.1.6 สารป้องกันการเสื่อมสภาพ 6 พีพีดี  (N(1,3 -
dimethyl-butyl)-N'-phenyl-p-phenylene diamine; 6 PPD) 
เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพในยางคอมพาวด์ จากบริษัท Solutia 
 2.1.7 ก ามะถัน (Sulfur) เป็นสารคงรูปในกระบวนการ
ผลิตยางคอมพาวด์  ในงานวิจัยนี้ ใช้การคงรูปด้วยวิธีดั้ งเดิม 
(Conventional vulcanization system; CV) จากบริษัท สยาม เฆ
มี จ ากัด 
 2.1.8 เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ (h-BN) เป็นสารหล่อ
ลื่นชนิดของแข็งจากบริษัท Sigma aldrich 
 2.1.9 โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ (MoS2) เป็นสารหล่อลื่นชนิด
ของแข็งจากบริษัท Sigma aldrich 
2.2 วิธีการทดลอง 
 2.2.1 การผสมยางด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two 
roll mill) 
 เตรียมการผสมยางคอมพาวด์ด้วยเครื่องผสมแบบสอง
ลูกกลิ้ง โดยเติมปริมาณของสารหล่อลื่นชนิดแข็งชนิดเฮกซะโกนอล
โบรอนไนไตรด์ และ โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่อัตราส่วนร้อยละ 10/0, 
7.5/2.5, 5/5, 2.5/7.5 และ 0/10 โดยน้ าหนัก โดยมีส่วนประกอบที่
ใช้ ปริมาณและเวลาที่ใช้ในการผสมดังแสดงในตารางที่ 1  
 2.2.2 การทดสอบสมบัติของยางคอมพาวด์ 
 ศึกษาลักษณ ะการคงรูปของยางคอมพาวด์  (Cure 
characteristic) ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่ (Moving 
die rheometer) ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ (Tc90) ตามมาตรฐาน ASTM 
D5289 ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที 

 2.2.3 การขึ้นรูปช้ินงานทดสอบ 
 เต รียมขึ้ น รูป ช้ิน งานทดสอบด้ วย เครื่ อ งอัดขึ้ น รู ป 
(Compression molding) โดยใช้อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส และ
ใช้แรงดันท่ี 10 MPa เป็นเวลาประมาณ 16 นาที 
 2.2.4 การทดสอบ 
 2.2.4.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของสารหล่อลื่นชนิด
แข็ง โดยใช้เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 
electron microscope; SEM) เพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ
ของอนุภาคของสารหล่อลื่นชนิดแข็งทั้งสองชนิด 
 2.2.4.2 ทดสอบแรงดึง (Testing of tensile) 
 เครื่ องทดสอบแรงดึ ง (Universal testing machine) 
ตามมาตรฐาน ASTM D412 โดยมีความเร็วรอบของการดึงที่ 500 
มิลลิเมตรต่อวินาที ใช้ช้ินงานทดสอบรูปทรง Dumbbell (Die C) 
ความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร ท าการทดสอบอย่างน้อย 5 ช้ินต่อ
ตัวอย่างยาง 1 สูตร 
 2.2.4.3 ทดสอบความแข็ งผิ ว  (Hardness) ใช้ เครื่ อ ง
ทดสอบความแข็งผิว (Durometer) แบบ Shore A ตามมาตรฐาน 
ASTM D2240 ในการทดสอบจะท าการกดหัวกดลงบนผิวช้ินงาน 5 
จุด แล้วจึงค านวณหาค่าเฉลี่ย โดยช้ินงานทดสอบมีลักษณะเป็น
ทรงกระบอก มีความหนาอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร 
 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของยางและสารเคมีที่ใช้ ปริมาณ ล าดับ
ขั้นตอน และเวลาที่ใช้ในการผสม 

ส่วนประกอบ ปริมาณ  

(phr) 

เวลาที่ใช้ 

(นาที) 

1. SBR Grade 1502 100.0 3 

2. ZnO 5.0 
3 

3. Stearic Acid  2.0 

4. 6PPD  0.5 3 

5. h-BN/MoS2 10/0, 7.5/2.5, 

5/5, 2.5/7.5, 

0/10 wt% 

5 

6. Carbon Black  45.0 10 

7. CBS 0.5 3 

8. Sulfur  2.5 3 
*phr คือ part per hundred of rubbers 
* wt% คือ Percentage of weight 

 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
3.1 อิทธิพลของอัตราส่วนผสมระหว่างเฮกซะโกนอลโบรอนไน
ไตรด์และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่ส่งผลต่อลักษณะการคงรูปของ
ยาง 
 จากผลการทดสอบลักษณะการคงรูปของวัสดุเชิงประกอบยาง 
สไตรีนบิวทาไดอีน/คารบ์อนแบล็คที่มีการเติมอัตราส่วนผสมระหว่าง
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เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่ปริมาณร้อย-
ละ 10/0, 7.5/2.5, 5/5, 2.5/7.5 และ 0/10 โดยน้ าหนั ก  ตาม
ตารางที่ 2 พบว่า ระยะเวลาในการคงรูป (Tc90) และค่าความต่าง
ของแรงบิด (Δ t) ของวัสดุ เชิงประกอบมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่ มี
นัยส าคัญ เมื่อมีการเติมอัตราส่วนผสมระหว่างเฮกซะโกนอลโบรอน
ไนไตรด์ และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ นั่นแสดงให้เห็นว่า สารหล่อลื่น
ชนิดแข็งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการเกิดวัลคาไนซ์ของ
วัสดุเชิงประกอบและอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมและยางในการ
เกิดพันธะระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยาง [1] 
  
ตารางที่ 2 การทดสอบลักษณะการคงรูปของวัสดุเชิงประกอบยางส
ไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็คกับอัตราส่วนผสมของสารหล่อลื่น
ชนิดแข็งที่ปริมาณต่างๆ 
วัสดุเชิงประกอบ Tc90 (m:s) Δt (MH-ML; dNm) 

SBR-CB 16.52 13.31 
SBR-CB/ 

h-BN 10 wt% 
16.62 13.94 

SBR-CB/ 
h-BN:MoS2 
7.5:2.5 wt% 

16.48 15.24 

SBR-CB/ 
h-BN:MoS2 
5.5:5.5 wt% 

16.50 14.72 

SBR-CB/ 
h-BN:MoS2 
2.5:7.5 wt% 

16.68 13.97 

SBR-CB/ 
MoS2 10 wt% 

16.57 14.02 

* wt% คือ Percentage of weight 
 
3.2 สัณฐานวิทยาของเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และโมลิบดีนัม
ไดซัลไฟด์ 
 จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของสารหล่อลื่นชนิดของแข็งด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่ก าลังขยาย 
5,000 เท่า ตามรูปที่ 1 พบว่าอนุภาคของเฮกซะโกนอลโบรอนไน-
ไตรด์และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ มีรูปร่างเป็นแผ่นบางจัดเรียงตัวกัน
เป็นช้ัน และเกิดการเกาะกลุ่มกันอย่างกระจัดกระจาย เนื่องจาก
อนุภาคของสารหล่อลื่นชนิดแข็งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างช้ัน
โครงสร้างเป็นแรงแวนเดอวาลส์ จึงท าให้เห็นถึงการเกาะกลุ่ มกัน
ระหว่างอนุภาคของสารหล่อลื่นชนิดแข็ง นอกจากนั้น ยังพบว่า
อนุภาคของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์มีการเกาะกลุ่มที่น้อยกว่าอนุภาค
เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ เนื่องมาจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างช้ัน
โครงสร้างของอนุภาคของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่น้อยกว่า จึงท าให้
โครงสร้างระหว่างช้ันยึดติดกันด้วยพลังงานที่ต่ ากว่า จึงท าให้เห็น
อนุภาคที่กระจัดกระจายมากกว่า [2] 

 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะอนุภาคของสารหล่อลื่นชนิดแข็ง (ก) เฮกซะโกนอล
โบรอนไนไตรด์ และ (ข) โมลิบดีนมัไดซลัไฟด์ 

 
3.3 ค่าความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength) และร้อยละ
การยืดตัว ณ จุดขาด (%Elongation at break) 
 จากรูปที่ 2 แสดงกราฟค่าความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile 
strength) และร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาด (%Elongation at 
break) ของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็ค
ที่มีการเติมอัตราส่วนผสมระหว่างเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์และ
โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่ปริมาณต่างๆกัน พบว่า ค่าความต้านทานต่อ
แรงดึงของวัสดุเชิงประกอบที่มีการเติมสัดส่วนของเฮกซะโกนอล
โบรอนไนไตรด์ ทีป่ริมาณร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก ส่งผลให้มีค่าความ
ต้านทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้นถึง 56 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับวัสดุเชิง
ประกอบที่มีการเติมสัดส่วนของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่ปริมาณร้อย
ละ 10 โดยน้ าหนัก ส่งผลให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้นถึง 
44 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/
คาร์บอนแบล็ค นั่นแสดงให้เห็นว่าเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
สารหล่อลื่นชนิดแข็งและวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/
คาร์บอนแบล็คที่ดี เนื่องจากสารหล่อลื่นชนิดแข็งมีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างช้ันอนุภาคที่น้อย ดังนั้นในระหว่างกระบวนการผสมแรง
เฉือนท่ีเกิดขึ้นไปท าให้ท าลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างช้ันอนุภาค จึงท า
ให้อนุภาคของสารหล่อลื่นชนิดแข็งสามารถกระจายตัวในวัสดุเ ชิง
ประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็คได้ดี [3] และเมื่อท า
การปรับเปลี่ยนอัตราส่วนผสมระหว่างเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์
และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์กลับพบว่า ค่าความต้านทานต่อแรงดึงของ
วัสดุเชิงประกอบมีต่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ นอกเหนือจาก
นั้นค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดของวัสดุเชิงประกอบที่มีการเติม
สัดส่วนของเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ที่ปริมาณร้อยละ 10 โดย
น้ าหนัก ส่งผลให้มีค่าการยืดตัว ณ จุดขาดเพิ่มขึ้นถึง 62 เปอร์เซ็นต์ 
เช่นเดียวกับวัสดุเชิงประกอบที่มีการเติมสัดส่วนของโมลิบดีนัมได
ซัลไฟด์ที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก ส่งผลให้มีค่าการยืดตัว- 

(ก) 

(ข) 
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รูปที ่2 ค่าความต้านทานต่อแรงดงึ (Tensile strength) และร้อยละการยดืตัว ณ จดุขาด (%Elongation at break) ของวัสดุเชิง-ประกอบ

ยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็คกับอัตราส่วนผสมของสารหลอ่ลื่นชนิดแข็งที่ปริมาณต่างๆ 
 

 
รูปที่ 3 ค่ามอดูลัสที่ความเครียด 100, 200 และ 300 เปอร์เซ็นต์ (Modulus at % strain) ของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอนี/

คาร์บอนแบล็คกับอัตราส่วนผสมของสารหล่อลื่นชนิดแข็งที่ปริมาณตา่งๆ 
 

ณ จุดขาดเพิ่มขึ้นถึง 71 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับวัสดุเชิงประกอบ
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็ค นั่นแสดงให้เห็นว่าอนุภาค
สารหล่อลื่นชนิดแข็งชนิดโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ไปท าให้วัสดุ เชิง
ประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็คมีความเหนียวที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคสารหล่อลื่นชนิดแข็งชนิดเฮกซะ
โกนอลโบรอนไนไตรด์ 
 
3.4 ค่ามอดูลัสที่ความเครียด 100, 200, และ 300 เปอร์เซ็นต์ 
(Modulus at 100, 200, 300 %strain) 
 จากรูปที่ 3 แสดงค่ามอดูลัสที่ความเครียด 100, 200 และ 300 
เปอร์เซ็นต์ของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอน

แบล็คมีการเติมอัตราส่วนผสมระหว่างเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์
และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ ที่ปริมาณต่างๆกัน พบว่าเมื่อเติมอนุภาค
สารหล่อลื่นชนิดแข็งลงไปในวัสดุเชิงประกอบ ค่ามอดูลัสมีแนวโน้มที่
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไม่ได้ผ่านการเติม ในทางกลับกันเมื่อ
พิจารณาค่าความแตกต่างของค่ามอดูลัสที่ความเครียด 100 
เปอร์เซ็นต์ของวัสดุเชิงประกอบมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
นั่ น แสด งให้ เห็ น ว่ าพ ฤติ ก รรม ใน การกลั บ คื น สู่ สภ าพ เดิ ม 
(Resilience) หลังจากการออกแรงที่ระยะยืดต่ าๆ มีพฤติกรรมที่ไม่
แตกต่างกัน เมื่อมีการเติมอนุภาคสารหล่อลื่นชนิดของแข็งที่ปริมาณ
ต่างๆกัน แต่ในทางกลับกันค่ามอดูลัสจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจน
ที่ความเครียด 300 เปอร์เซ็นต์ของวัสดุเชิงประกอบ โดยพบว่า เมื่อ
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เพิ่มปริมาณเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ในวัสดุเชิงประกอบยางสไต
รีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็ค ค่ามอดูลัสมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น [4] 
นั่นแสดงให้เห็นว่า อนุภาคของเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ไปท าให้
วัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็คมีความแข็ง
ตึง (Stiffness) ในช่วงระยะยืดที่สูงหลังจากออกแรง  
 
3.5 ค่าความแข็ง (Hardness) ของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีน
บิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็ค 
 จากผลการทดสอบค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีน
บิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็ค แสดงในรูปที ่4 พบว่า ค่าความแข็งของ
วัสดุเชิงประกอบมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเติมสารหล่อลื่นชนิดแข็ง และ
เมื่อท าการเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมระหว่างเฮกซะโกนอลโบรอน
ไนไตรด์และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่ปริมาณต่างๆกันพบว่า ค่าความ
แข็งของวัสดุเชิงประกอบมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ แต่ที่
ปริมาณการอัตราส่วน 0/10 จะพบว่ามีค่าความแข็งน้อยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการเติมสารหล่อลื่นชนิดแข็งอื่นๆ น่ันแสดง
ให้เห็นถึงอนุภาคของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่มีความแข็งที่น้อยกว่า
อนุภาคเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ในวัสดุเชิงประกอบ เนื่องมาก
จากพันธะโคเวเลนต์ภายในอนุภาคสารหล่อลื่นชนิดแข็งชนิด
โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์มีระยะห่างระหว่างอะตอมของโมลิบดีนัม
และซัลเฟอร์ที่มากกว่าพันธะโคเวเลนต์ภายในอนุภาคสารหล่อลื่น
ชนิดแข็งชนิดเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ที่ระยะห่างระหว่าง
อะตอมโบรอนและไนโตรเจน จึงท าให้แรงยึดเหนี่ยวของสารหล่อลื่น
ชนิดแข็งชนิดโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์มีค่าที่น้อยกว่า [2] ซึ่งจะไป
สอดคล้องกับร้อยละการยืดตัวและค่ามอดูลัสของวัสดุเชิงประกอบ
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน/คาร์บอนแบล็ค 
 

 
 

รูปที่ 4 ค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีน 
บิวทาไดอีน/คาร์บอนแบลค็กับอัตราส่วนผสมของสารหล่อลื่น 

ชนิดของแข็งที่ปริมาณต่างๆ 
 
4. บทสรุป 
4.1 ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดมี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเติมสารหล่อลื่นชนิดแข็ง  
4.2 ค่ามอดูลัสมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเติมอนุภาคสารหล่อลื่นชนิด
ของแข็ง แต่เมื่อพิจารณาค่ามอดูลัสที่ความเครียด 100 เปอร์เซ็นต์ 

กลับมีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ แต่ในทางกลับกัน ค่ามอดูลัสที่
ความเครียด 300 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มที่ลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณ
โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ในวัสดุเชิงประกอบยางสไตรีนบิวทาไดอีน/
คาร์บอนแบล็ค 
4.3 ค่าความแข็งในวัสดุเชิงประกอบยางสไตรนีบิวทาไดอีน/คารบ์อน
แบล็คมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญเมื่ออัตราส่วนของสารหล่อ
ลื่นชนิดแข็งเปลี่ยนไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้มุ่งท าการศึกษาการศึกษาสมบัติทางกลจากการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟ โดยกระบวนการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือม
หุ้มฟลักซ์  ใช้วัสดุเป็นรางรถไฟขนาด 100 ปอนด์/หลา  ในพื้นที่เขตจังหวัดขอนแก่น  พบว่าผิวหน้ารอยเชื่อมไม่มีลักษณะของการแตกร้าวหรือ
ข้อบกพร่องใดๆ เกิดขึ้นกับรอยเชื่อม  การทดสอบหาค่าความแข็งจากการเชื่อมพอกผิวแข็งของรางรถไฟในบริเวณรอยเชื่อม จะเห็นได้ว่าการ
เช่ือมโดยไม่ผ่านกระบวนการอุ่นช้ินงานก่อนเช่ือมมีค่าความแข็งที่  36.16 HV ซึ่งสูงกว่าช้ินงานที่ผ่านการอุ่นช้ินงานก่อนเช่ือมที่ 35.8 HV  
อย่างไรก็ตามค่าความแข็งบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อนจะมีค่าความแข็งที่มากกว่าบริเวณรอยเชื่อม  การทดสอบการสึกหรอของรอย
เชื่อมจากการเชื่อมพอกผิวแข็งของรางรถไฟ  จะเห็นได้ว่าการเช่ือมโดยไม่ผ่านกระบวนการอุ่นช้ินงานก่อนเช่ือมมีค่าการสึกหรอที่น้อยกว่าจาก
การเช่ือมแบบอุ่นช้ินงานก่อนเช่ือม  ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของลวดเชื่อมและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางโลหะวิทยา 
ค าส าคัญ : การเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟ  กระบวนการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 
 

Abstract 
This research to study the mechanical properties of railway hard surfacing welding by shielded metal 

arc welding process. The material used is a 100-pound railroad track in Khon Kaen. The surface of the weld is 
not characterized by any crack or defect. Happened with the weld hardness test of solid surface of rail in 
welding area It is evident that non-preheating welding has a hardness value of 36.16 HV which is higher than 
that of preheated parts at 35.8 HV. The hardness is greater than the weld area. Welded tire weld test it can be 
seen that welding without preheating pre-welding has lower wear values due to pre-welding of pre-welded 
parts. This is due to the properties of the weld metal and the changes in the metallurgical structure. 
Keywords : Railway hard surfacing welding, Shielded metal arc welding process. 
 
 

1. ค าน า 
ระบบโลจิสติกส์ปัจจุบันนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ยกระดับ

ความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนของแต่ละ
ธุรกิจ เพราะถือเป็นต้นทุนส าคัญของผู้ประกอบการ การบริหารการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิง่ทีส่ าคัญ การวิเคราะห์และเลือก

รูปแบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ า หรือ ทางราง 
ให้เหมาะสมกับสินค้า/ความต้องการของธุรกิจ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
สามารถท าให้ ต้ นทุ นทางด้ านโลจิสติ กส์  เกิดประสิทธิภ าพ
สูงสุด   การขนส่งทางรถไฟเป็นการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 487

hp-pc3
Stamp



การขนส่งที่ส าคัญ สามารถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้ปริมาณ
ที ่ สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว  

จากลักษณะและประโยชน์ของการใช้งานที่กว้างขวางจึง
ท าให้เกิดความจ าเป็นอย่างมากของการใช้รถไฟ   ผลที่ เกิดขึ้น     
จากการใช้งานก็มีเช่นกัน  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของ
รางรถไฟนั้น  โดยส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นกับแนวเช่ือมต่อและ
ผิวหน้าของรางที่สัมผัสกับล้อขณะวิ่ง ซึ่งในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นศึกษา
การศึกษาผิวหน้ารางท่ีเกิดความเสยีหาย  โดยความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะเป็นลักษณะคล้ายกับร่อง ดังรูปที่ 1 เป็นลักษณะความเสียหาย
จากการเสียดทานระหว่างล้อรถไฟกับผิวหน้ารางรถไฟ    
 

 
 

รูปที่ 1 การสึกหรอจากการเสียดสีผิวหน้ารางรถไฟ 
(พิชัย วัฒนศรีมงคล : กองบ ารุงทางเขตขอนแก่น) 
 
จากข้อมูลกองบ ารุงทางรถไฟเขตขอนแก่น  การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย  ปัญหาดังกล่าวเกิดจากอัตราการเร่งของรถไฟขณะ
เคลื่อนที่ออกตัวจากสถานีหรือบริเวณทางขึ้นภูเขา   ท่ีจะต้องใช้แรง
ในการฉุดลากตัวรถไฟทั้ งขบวน  แม้ว่าข้อก าหนดในการเร่ง
เครื่องยนต์ขณะออกตัวจากสถานีมีไว้ว่ามิให้มีอัตราเร่งเกินก าหนด  
แต่ก็เป็นไปได้ยากหากว่าในขณะนั้นขบวนรถไฟมีปริมาณน้ าหนักที่
มากก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีได้  ดังนั้นจึงต้อง
เพิ่มอัตราเร่งขึ้นไปเกินข้อก าหนดจึงเป็นปัญหาให้เกิดการฟรีของล้อ
ขณะออกตัว  จากปัญหาดังกล่าวทางกองบ ารุงทางจะต้องเปลี่ยน 
รางรถไฟ  เนื่องด้วยรางรถไฟที่เป็นร่องจะเกิดการแตกในเวลาต่อมา  
ดังนั้นในการศึกษาเบื้องต้นนี้เพื่อลดการสึกหรอบริเวณผิวของ     
รางรถไฟ  ลดการแตกของผิวหน้ารางรถไฟ  และสามารถใช้งานได้
ในระยะเวลานานขึ้น  งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว  
โดยการเช่ือมพอกผิวรางรถไฟด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์คด้วย    
ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ [1] 
 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
งานวิจัยนี้ท าการทดลองเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟ    

ขนาด 100 ปอนด์  ส่วนผสมทางเคมีดังตารางที่ 1 โดยกระบวน   

การเช่ือมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  ซึ่งใช้หลักการอาร์กระหว่าง
ช้ินงานกับลวดเช่ือมขนาด 4 ม.ม. ดั งนั้นผิวหน้ารางรถไฟมี       
ความกว้าง 70 mm และความยาว 80 mm จะสามารถเช่ือมได้
โดยประมาณ  8 แนวเชื่อม  ซึ่งมีตัวแปรในการเชื่อมพอกผิวแข็งดังนี้ 

2.1 ใช้พื้ นที่ รางรถไฟในสถานีจั งหวัดขอนแก่น เพื่ อ
ท าการศึกษาข้อมูล  
2.2  ใช้ลวดเชื่อมพอกผิว HF 350R ขนาด 4 ม.ม. 
2.3  เชื่อมชิ้นงานโดยไม่ผ่านการอุ่นช้ินงาน (Preheat) 
2.4  อุ่นช้ินงานท่ีอุณหภูมิ 200 0C + เชื่อมชิ้นงาน 
2.5  ใช้กระแสไฟ 130 แอมป์  เชื่อมด้วยกระแส DCEN 
2.6  ท าการทดลองเชื่อมในแต่ละตัวแปร  อย่างน้อย 3 ซ้ า 
2.7  เช่ือมโดยช่างเช่ือมที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน    

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 1 
2.8  ตรวจสอบผิวหน้ารอยเชื่อม  โครงสร้างจุลภาค 
2.9  ทดสอบหาค่าความแข็งบริเวณผิวรอยเชื่อม 
2.10 ทดสอบการสึกหรอ 

 
ตารางที่ 1  ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กรางรถไฟขนาด 100 ปอนด ์

 

3. ผลการวิจัย 
3.1 การตรวจสอบผิวหน้ารอยเชื่อม 
ผิวหน้ารอยเช่ือมจากการเช่ือมพอกผิวแข็งผิวหน้าราง

รถไฟ จากรูปที่ 2 พบว่า ลักษณะของผิวหน้ารอยเชื่อมไม่มีลักษณะ
ของการแตกร้าว  หรือข้อบกพร่องใดๆ เกิดขึ้นกับรอยเช่ือม  แต่จาก
การสังเกตจะมีลักษณะหยาบและขรุขระ [2]  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเป็น
อิทธิพลมาจากคุณสมบัติของลวดเชื่อมที่ท าให้เกิดการอาร์คที่รุนแรง
เพื่อช่วยในการหลอมละลายซึมลึกและเกิดจากความร้อนที่สะสมใน
รอยเช่ือมท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการเชื่อมซ้อนแนวหลายแนวเชื่อม [3] 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ผิวหน้ารอยเชื่อมจากการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟ 
 

ส่วนผสมเคม ี C Si Mn P S 

100 ปอนด์ 0.70 0.30 1.3 ≤0.04 ≤0.04 
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3.2 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 
โครงสร้างจุลภาคบริเวณเนื้อโลหะเดิมของเหล็กรางรถไฟ

ซึ่ งประกอบไปด้วยเฟสเพิ ร์ล ไลต์ เป็นหลัก (สีด าสลับสีขาว)           
ซึ่ งเช่ือมโยงกับรูปร่างและระยะห่างระหว่างแถบซี เมนไทต์ 
(Cementite) บริ เวณที่ เป็นสีด าคือเฟสซี เมนไทต์  (Fe3C) และ

บริเวณที่เป็นสีขาวคือเฟสเฟอร์ไรต์ (α)  ในเหล็กกล้ารางรถไฟที่มี
ปริมาณคาร์บอน 0.6-0.8% โครงสร้างจุลภาคประกอบดว้ยเฟสเพริล์
ไลต์ 75-98% และเฟสเฟอร์ไรต์  25-2% ดังรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3 โครงสร้างจุลภาคบรเิวณเนื้อโลหะเดิมของเหล็กรางรถไฟ 
 
3.3 การทดสอบหาค่าความแข็งของรอยเชื่อม 

การทดสอบหาค่าความแข็งจากการเชื่อมพอกผิวแข็งของ
รางรถไฟในบริเวณรอยเช่ือม จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าการเช่ือม
โดยไม่ผ่านกระบวนการอุ่น ช้ินงานก่อนเช่ือมมีค่าความแข็งที่    
36.16 HV ซึ่ งสู งกว่าช้ินงานที่ ผ่ านการอุ่น ช้ินงานก่อนเช่ือมที่      
35.8 HV  เนื่องจากหลังการเช่ือมช้ินงานที่ไม่อุ่นช้ินงานจะมีอัตรา
การเย็นตัวเร็วกว่า  ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างจุลภาคที่มีลักษณะ
การกระจายของโครงสร้างแบบเพร์ลไลต์  ท าให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย  อย่างไรก็ตามค่าความแข็งบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจาก
ความ ร้ อ น จะมี ค่ าค วาม แข็ งที่ ม ากก ว่ าบ ริ เวณ รอย เช่ื อ ม               
อันเนื่องมาจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วท าให้เกิดโครงสร้างแบบมาร์
เทนไซต์กระจายสม่ าเสมอ  

 
ตารางที่ 2  ค่าความแข็งเฉลี่ยจากการเช่ือมพอกผิวแข็ง 
 
3.4 การทดสอบหาค่าการสึกหรอ 

จากตารางที่ 3 เป็นการทดสอบการสึกหรอของรอยเช่ือม
จากการเชื่อมพอกผิวแข็งของรางรถไฟ  จะเห็นได้ว่าการเชื่อมโดยไม่
ผ่านกระบวนการอุ่นช้ินงานก่อนเช่ือมมีค่าการสึกหรอที่น้อยกว่า 
จากการเช่ือมแบบอุ่นช้ินงานก่อนเช่ือม  อันเนื่องมาจากปริมาณ
คาร์บอนท่ีผสมในลวดเช่ือมมีปริมาณมากและชิ้นงานท่ีไม่ผ่านการอุ่น

ช้ินงานก่อนท าการเช่ือมจะมีอัตราการเย็นตัวท่ีเร็ว  ท าให้โครงสร้าง
จุลภาคมีลักษณะการกระจายตัวของโครงสร้างแบบมาร์เทนไซต์

มากกว่า   ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของลวดเช่ือมและการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างทางโลหะวิทยา 

 
ตารางที่ 3  ค่าการสึกหรอของรอยเช่ือมพอกผิวแข็ง 

ที ่ รายละเอียด 
น้ าหนักก่อน

ทดสอบ 
น้ าหนักหลัง

ทดสอบ 
ค่าที่ได ้

1 ไม่อุ่นช้ินงาน   349.6 349 0.6 
2 อุ่นช้ินงาน   322 321.3 0.7 

 

4. วิจารณ์ผลการวิจัย 
ค่าการสึกหรอของรอยเช่ือมจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่

กับโครงสร้างจุลภาคบริเวณรอยเช่ือมทีป่ระกอบไปด้วยเฟสเฟอร์ไรต์
สลับกับโครงสร้างเพิร์ลไลต์ [4] ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเฟส
เป็นมาร์เทนไซต์จากความร้อนขณะการเย็นตัว  อีกทั้งบริเวณที่ได้รับ
อิทธิพลจากความร้อนประกอบไปด้วยเฟสเฟอร์ไรต์ผสมกับ
โครงสร้างแบบมาร์เทนไซต์ [5] โดยโครงสร้างแบบมาร์เทนไซต์จะ
เกิดขึ้นในปริมาณที่มาก  เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการเย็นตัวอย่าง
รวดเร็ว  ส่ งผลให้ค่าความแข็งในบริเวณที่ ได้ รับอิทธิพลจาก     
ความร้อนมีค่ามากกว่าบริเวณรอยเช่ือมและจากค่าความแข็งเป็น
ความเสี่ยงในการแตกร้าวของรอยเช่ือม [6] 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผิวหน้ารอยเช่ือมไม่มีลักษณะของการแตกร้าว  หรือ

ข้อบกพร่องใดๆ เกิดขึ้นกับรอยเชื่อม  แต่จากการสังเกตจะมีลกัษณะ
หยาบและขรุขระ 

5.2 การทดสอบความแข็ ง  การ เช่ือม โดย ไม่ ผ่ าน
กระบวนการอุ่นช้ินงานก่อนเช่ือมมีค่าความแข็งที่สูงกว่าช้ินงาน      
ที่ผ่านการอุ่นช้ินงานก่อนเช่ือม  ค่าความแข็งบริเวณที่ได้รับอิทธิพล
จากความร้อนจะมีค่าความแข็งที่มากกว่าบริเวณรอยเช่ือม   

 รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

1. ค่าความแข็งของเนื้อโลหะเดิม (BM) เท่ากับ  27.39 HV 

2. 
บริเวณทีไ่ดร้ับอิทธิพลจากความรอ้น (HAZ) 

ไม่อุ่นช้ินงาน   36.16 

อุ่นช้ินงาน   35.8 

3. 
บริเวณรอยเช่ือม (WZ) 

ไม่อุ่นช้ินงาน   33.58 
อุ่นช้ินงาน   31.75 
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5.3 การทดสอบการสึกหรอของรอยเช่ือมจากการเช่ือม
พอกผิวแข็งของรางรถไฟ  จะเห็นได้ว่าการเช่ือมโดยไม่ผ่าน
กระบวนการอุ่นช้ินงานก่อนเช่ือม  อันเนื่องมาจากปริมาณคาร์บอนที่
ผสมในลวดเช่ือมมีปริมาณมากและช้ินงานที่ไม่ผ่านการอุ่นช้ินงาน
ก่อนท าการเชื่อมจะมีอัตราการเย็นตัวที่เร็ว  ท าให้โครงสร้างจุลภาค
มีลักษณะการกระจายตัวของโครงสร้างแบบมาร์เทนไซต์มากกว่า   
ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของลวดเช่ือมและการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างทางโลหะวิทยา 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน จ.ขอนแก่น  ที่ ให้          
การสนับสนุนด้านเงินทุน  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าวิจัย  
รวมถึงนายพิชัย วัฒนศรีมงคล วิศวกรบ ารุงทาง  กองบ ารุงทาง     
เขตขอนแก่น  การรถไฟแห่งประเทศไทย  และคณะผู้วิจัยของ     
ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจันทร์บุรี ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่      
และวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
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ออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบชนิดของลวดเชือ่มทีส่่งผลต่อการเชื่อมพอกผิวแข็ง 
รางรถไฟขนาด 100 ปอนด์ โดยการเชือ่มอารก์ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์ 

Design Experiments to Comparison Type of the Filler Metal on Surface 
Hardfacing of 100 lb Railroad by Shielded Metal Arc Welding. 
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 บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้ได้มุ่งท าการออกแบบการทดลองเปรียบเทียบชนิดของลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง  โดยกระบวนการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือม
หุ้มฟลักซ์  ใช้วัสดุเป็นรางรถไฟขนาด 100 ปอนด์  ลวดเช่ือมแบบ HF 260R และ HF 350R  อบลวดเช่ือมที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส  
เป็นเวลา  90  นาที  ก่อนท าการเช่ือมอุ่นช้ินงานด้วยเปลวไฟคาร์บูไรซิ่งก่อนเชื่อมท่ี 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  10 นาที  และหลังจากการ
เชื่อมท าการอุ่นช้ินงานด้วยเปลวไฟคาร์บูไรซิ่งที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 10 นาที  ในการทดลองนี้ใช้กระแสไฟเชื่อมเป็นแบบ 
DCEN  เริ่มต้นที่กระแส 130A ท าการเช่ือมด้วยช่างเช่ือมที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 หลังจากนั้นท าการทดสอบหาค่า
ความแข็ง (HV) ตรวจสอบผิวหน้ารอยเชื่อม  โครงสร้างมหภาค  และโครงสร้างทางจุลภาคของรอยเช่ือม 

จากสมมุติฐานงานเช่ือมชนิดของลวดเช่ือมพอกผิวแข็งซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกลแตกต่างกัน  เมื่อน ามาเช่ือม          
ธาตุคาร์บอนที่เป็นส่วนผสมทางเคมีหลักจะส่งผลให้เกิดการรวมตัวกับโครงสร้างเพิร์ลไลต์ในวัสดุรางรถไฟ  เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็น  
แบบมาร์เทนไซต์จากการเย็นตัว  ส่งผลให้สมบัติทางกลในบริเวณรอยเช่ือมและบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อนเพิ่มขึ้น   
ค าส าคัญ : การเช่ือมพอกผิวแข็ง  ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง  และการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 
 

Abstract 
This research to design experiments to comparison type of the filler metal on surface hardfacing of 100 lb 

railroad by shielded metal arc welding. The HF 260R and HF 350R are used to bake the wire at 300 ° C for 90 minutes 
before welding the workpiece with a carburettor before welding at 250 ° C for a period of time 10 minutes, and after 
welding the flame with a carburetor at 500 ° C for 10 minutes. In this experiment, the DCEN welding current was applied 
at the current of 130A. The welds were tested with standard workmanship level 1, then tested for hardness (HV). Macro 
and the microstructure of the weld. 

Based on the assumption of welding work, the type of bonded welded wire which has different chemical 
properties and mechanical properties. When carbon is used as the primary chemical ingredient, it results in aggregation 
with the pearlite structure in the rail material. The structure of the martensite from the cold. As a result, the 
mechanical properties of the welded joints and the areas affected by the heat increase. 
Keywords : Hard Surface Welding, Filler Metal Hardfacing, Shielded Metal Arc Welding. 
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1. ค าน า 
การบริหารการจัดการด้านโลจิสติกส์ปัจจุบันนี้ก าลังได้รับ

ความสนใจและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การขนส่งทางราง
หรือด้วยรถไฟ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งที่
ส าคัญ มีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว  อีกทั้งยัง
สามารถขนส่งสินค้าและผูโ้ดยสารได้ในปริมาณที่มากกว่ารถยนตห์รอื
แบบอ่ืนๆ เนื่องจากรถไฟสามารถที่จะต่อพ่วงตู้สินค้าและตู้ผู้โดยสาร
ได้หลายตู้และไม่เกิดปัญหาการจราจรติดขัด  สามารถเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วข้ึน  

จากลักษณะและประโยชน์ของการใช้งานที่กว้างขวางผลที่
เกิดขึ้นจากการใช้งานก็มีเช่นกัน  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานของรางรถไฟนั้นโดยส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นกับแนวเช่ือมต่อและ
ผิวหน้าของรางที่สัมผัสกับล้อขณะวิ่ง  ซึ่งในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้น
ศึกษาการศึกษาผิวหน้ารางที่เกิดความเสียหาย  โดยความเสียหายที่
เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะคล้ายกับร่อง ดังรูปที่ 1 เป็นลักษณะความ
เสียหายจากการเสียดทานระหว่างล้อรถไฟกับผิวหน้ารางรถไฟ    
 

 
 

รูปที่ 1 การสึกหรอจากการเสียดสีผิวหน้ารางรถไฟ 
(ที่มา : พิชัย วัฒนศรีมงคล กองบ ารุงทางเขตขอนแก่น) 

 
จากข้อมูลกองบ ารุงทางรถไฟเขตขอนแก่น  การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย  ปัญหาดังกล่าวเกิดจากอัตราการเร่งของรถไฟขณะ
เคลื่อนที่ออกตัวจากสถานีหรือบริเวณทางขึ้นภูเขา ที่จะต้องใช้แรงใน
การฉุดลากตัวรถไฟทั้งขบวน  แม้ว่าข้อก าหนดในการเร่งเครื่องยนต์
ขณะออกตัวจากสถานีมีไว้ว่ามิให้มีอัตราเร่งเกินก าหนด  แต่ก็เป็นไป
ได้ยากหากว่าในขณะนั้นขบวนรถไฟมีปริมาณน้ าหนักที่มากก็ไม่
สามารถที่จะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีได้  ดังนั้นจึงต้องเพิ่มอัตรา
เร่งขึ้นไปเกินข้อก าหนดจึงเป็นปัญหาให้เกิดการฟรีของล้อขณะออก
ตัว  จากปัญหาดังกล่าวทางกองบ ารุงทางจะต้องเปลี่ยนรางรถไฟ  
เนื่องด้วยรางรถไฟที่เป็นร่องจะเกิดการแตกในเวลาต่อมา  ดังนั้นใน
การศึกษาเบื้องต้นนี้เพื่อลดการสึกหรอบริเวณผิวของรางรถไฟ     
ลดการแตกของผิวหน้ารางรถไฟ  และสามารถใช้งานได้ในระยะ

เวลานานขึ้น  งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว  โดยการ
เช่ือมพอกผิวรางรถไฟด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์คลวดเช่ือม     
หุ้มฟลักซ์  ซึ่งเป็นกระบวนการเช่ือมที่สามารถสร้างบ่อหลอมและมี
การหลอมละลายซึมลึกสงู  เหมาะกับการเชื่อมพอกผิวแข็งที่ต้องการ
รับภาระน้ าหนักมาก  โดยในการเช่ือมท าการอุ่นช้ินงานก่อนและ
หลัง  เนื่องจากอุณหภูมิส่งผลท าให้รอยเช่ือมเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางโลหะวิทยาและส่งผลไปยังสมบัติทางกล 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
2.1 เพื่อหาตัวแปรในการเช่ือมพอกผิวแข็งที่เหมาะสม 
2.2 เพื ่อ เปรียบเทียบผลจากตัวแปรการเชื ่อมพอก   

ผิวแข็งในทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกล 
  

3. สมมุติฐานงานวิจัย 
 ชนิดของลวดเช่ือมพอกผิวแข็งซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีและ
สมบัติทางกลแตกต่างกัน  เมื่อน ามาเช่ือมธาตุคาร์บอนที่ เป็น
ส่วนผสมทางเคมีหลักจะส่งผลให้เกิดการรวมตัวกับโครงสร้างเพิร์ล
ไลต์ในวัสดุรางรถไฟ  เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นแบบมาร์
เทนไซต์จากการเย็นตัว  ส่งผลให้สมบัติทางกลในบริเวณรอยเช่ือม
และบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อนเพิ่มขึ้น 
 

4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
4.1 ใช้กระบวนการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 
4.2 ท าการเชื่อมพอกผิวของรางรถไฟขนาด 100 ปอนด์ 
4.3 ใช้ลวดเชื่อมพอกผิว HF 260R ขนาด 4 ม.ม. 
4.4 ใช้ลวดเชื่อมพอกผิว HF 350R ขนาด 4 ม.ม. 
4.5 Pre-heat ที่อุณหภูมิ 250 0C ก่อนท าการเช่ือม 
4.6 Post-heat ที่อุณหภูมิ 500 0C หลังจากการเช่ือม 
4.7 ใช้กระแสไฟ 130 แอมป์ 
4.8 ท าการทดลองเชื่อม อย่างน้อย 3 ตัวแปรการทดลอง 
4.9 เช่ือมโดยช่างเช่ือมที่ผ่านการสอบวัดฝีมือจากสถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงานในระดับที่ 1 
4.10 ทดสอบหาค่าความแข็ง (HV) ของรอยเช่ือม 
4.11 ตรวจสอบผิวหน้ารอยเชื่อม  โครงสร้างมหภาค  และ

โครงสร้างทางจุลภาคของรอยเช่ือม 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย  
5.1  จัดเตรียมวัสดุในการทดลอง 
งานวิจัยนี้ใช้วัสดุรางรถไฟดังรูปที่ 2 เป็นหน้าตัดรางตาม

มาตรฐานอังกฤษ (BS) มีน้ าหนัก 100 ปอนด์ต่อหลา  มีหน้าตัด
คล้ายกับเหล็กรูปพรรณตัวไอ (I) เป็นรูปแบบท่ีได้รับการยอมรับการ
ใช้งานด้าน เทคนิคและเป็นหน้าตัดรางที่ประหยัด (Economic) ให้
ความแกร่ง (Stiffness) และมีความคงทนต่อการใช้งาน (Durability) 
และมีส่วนผสมทางเคมีดังตารางที่  1 ตามมาตรฐาน  UIC 860     
(การควบคุมการผลิรางรถไฟ :2556) 

 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะรางรถไฟขนาด 100 ปอนด ์
 

ตารางที ่1 ส่วนผสมทางเคมีของรางรถไฟขนาด 100 ปอนด์  

 
5.2  ท าการทดลองโดยกระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็ง

รางรถไฟด้วยตัวแปรต่างๆ 
ในการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟประการแรกท าการอบ

ลวดเช่ือมที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  90  นาที     
เพื่อไล่ความช้ืนในลวดเช่ือมและเพิ่มประสิทธิภาพของลวดเชื่อมขณะ
ท าการเช่ือม  ในการทดลองนี้ใช้กระแสไฟเช่ือมเป็นแบบ DCEN    
เริ่มต้นที่กระแส 130A ทั้งที่ใช้ลวดเช่ือมพอกผิวแข็งชนิด HF 260R 
และ HF 350R  หลังจากนั้นท าการอุ่นช้ินงานก่อนเชื่อม  ซึ่งท าการ
อุ่นช้ินงานด้วยเปลวไฟคาร์บูไรซิ่ง (ออกซิเจน+อะเซทิลีน) ที่อุณหภูมิ 
250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  10 นาที  ท าการวัดอุณหภูมิขณะอุ่น
ช้ินงานด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด และท าการเช่ือม
แบบต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักให้ช้ินงานเย็นตัว ซึ่งจะสามารถเชื่อมได้
ทั้งหมด 8 แนวเช่ือมจนเต็มความกว้างหน้ารางรถไฟ หลังจากนั้นท า
การอุ่นช้ินงานหลังจากการเช่ือมที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส  

เป็นเวลา 10 นาที ด้วยเปลวไฟคาร์บูไรซิ่ง (ออกซิเจน+อะเซทิลีน) 
แล้วปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ 

5.3  การเตรียมชิ้นงานตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะ
วิทยาและตรวจสอบค่าความแข็ง 

หลังจากการทดลองเช่ือมท าการเตรียมช้ินงานเพื่ อ
ตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา  (มหภาคและจุลภาค)  และ
สมบัติทางกล (ตรวจสอบความแข็ง)  ก่อนการตรวจสอบน าไปขัด
ด้วยกระดาษทรายตั้ งแต่ เบอร์   150,  320,  400,  600,  800,  
1,000 ถึงเบอร์  1,200  ตามล าดับ  จากนั้นน าไปขัดผิวด้วยผงขัด  
(Polishing) การขัดผิ วในขั้นตอนนี้ เป็นการขัดผิ วมันของช้ิน
ตรวจสอบด้วยผงขัดที่ท าจากอะลูมิน่า  (Alumina  oxide)  ที่มี
ขนาดตั้งแต่  5 - 1  ไมครอน  หลังจากนั้นท าการกัดผิวช้ินทดสอบ
ด้วยสารละลายเจือจางกรดไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้น 48% 2 ml, 
กรดไนตริกส์  5 ml, และ น้ า  200 ml น า ช้ินงานไปล้ างด้ วย
แอลกอฮอล์และน้ าพร้อมทั้งเป่าให้แห้ง  

5.4  ท าการวิเคราะหผิ์วหน้ารอยเชื่อม 
 จากรูปที่ 3 เป็นลักษณะจ าลองการตรวจสอบดว้ยการพินจิ
เป็นการตรวจสอบโดยใช้สายตาอาจมีอุปกรณ์ช่วย เช่น แว่นขยาย 
เครื่องมือวัดความยาว เครื่องมือวัดประเภทเกจ การตรวจสอบโดย
ใช้การพินิจเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นโดยไม่ท าลายสภาพ  และ
ควรกระท าก่อนการตรวจสอบวิธีอ่ืน  เพราะหากสามารถตัดสินผล
ด้วยการพิจารณาเบื้องต้นนี้แล้วเมื่อพบความบกพร่องในมาตรฐาน
ที่ยอมรับไม่ได้  ก็อาจไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบสอบโดยวิธีอื่นอีก    
ซึ่ งอาจจะประกอบไปด้วยโพรงอากาศ  รอยแตก  รอยเกย       
การเติมเนื้อโลหะไม่เต็ม  สะแลกฝัง  เป็นต้น   

 
รูปที่ 3 ลักษณะจ าลองของการตรวจสอบด้วยการพินิจ 

 
5.5  ท าการวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค 

 จากรูปที่ 4 เป็นลักษณะการจ าลองของการตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาครอยเช่ือม   จากภาพถ่ายด้วยกล้องก าลังขยายต่ า 
5-10  เท่า  ในบริเวณตรงกลางของรอยเช่ือม (WZ) บริเวณที่ได้รับ
อิทธิพลจากความร้อน (HAZ) และบริเวณเนื้อโลหะเดิม (BM)      

ส่วนผสมเคม ี C Si Mn P S 
100 ปอนด์ 0.70 0.30 1.3 ≤0.04 ≤0.04 
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เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องและความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมแต่ละ
ตัวแปรและลักษณะการซึมลึกของรอยเช่ือม   

 
รูปที่ 4 ลักษณะการจ าลองของการตรวจสอบโครงสรา้งมหภาค 

 
5.6  ท าการเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 
จากรูปที่  5 เป็นลักษณะจ าลองของการตรวจสอบ

โครงสร้ างจุ ลภ าคด้ วยกล้ อ งจุ ลทรรศน์ แบ บ ใช้แส ง (OM)                
ที่ก าลังขยาย  200  ถึง  1,000  เท่า  เป็นช้ินงานเดียวกันกับช้ินงาน
ทดสอบโครงสร้างมหภาค  ซึ่งหลังจากการตรวจสอบโครงสร้าง     
มหภาคแล้วจึงน าไปท าการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค  ในบริเวณ
เนื้อโลหะเดิม (BM) บริเวณตรงกลางของรอยเช่ือม  (WZ)  และ
บริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อน   (HAZ)  ซึ่งการตรวจสอบ
ก าหนดต าแหน่งในการถ่ายภาพเพื่อน ามาวิเคราะห์ 3 จุด เพื่อท า
การตรวจสอบการกระจายตัวของเกรนและขนาดของโพรงอากาศ  
ตรวจสอบรอยแตก  สะแลกฝั งในรอย เช่ือม   อี กทั้ งดู การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเกรนในบริเวณต่างๆ  

 
รูปที่ 5 ลักษณะจ าลองของการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 
 

5.7  ท าการทดสอบหาค่าความแข็ง 
จากรูปที่ 6 เป็นลักษณะจ าลองการทดสอบหาค่าความแข็ง

รอยเช่ือมพอกผิวแข็ง เป็นช้ินงานเดียวกันกับช้ินงานตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาคและจุลภาค  ในการทดสอบเพื่อหาค่าความแข็ง
ของรอยเช่ือมนั้นผู้ วิจัย ได้ก าหนดต าแหน่ งการวัดไว้  18 จุด            
ซึ่งประกอบไปด้วยในบริเวณเนื้อโลหะเดิม (BM) จ านวน 6 จุด  
บริเวณตรงกลางของรอยเช่ือม  (WZ)  จ านวน 6 จุด  และบริเวณ   
ที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อน  (HAZ)  จ านวน 6 จุด  แล้วน าไปหา
ค่าเฉลี่ยของความแข็งที่ได้  การทดสอบหาค่าความแข็งด้วยเครื่อง
ทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร์สเกล C  (HV-C)  ซึ่งใช้โหลดในการ
ทดสอบที่ 150 kgf และใช้หัวกดแบบหัวเพชร  

 
รูปที่ 6 ลักษณะจ าลองการทดสอบหาค่าความแข็ง 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 6.1 ไดต้ัวแปรการเช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟท่ีเหมาะสม 
 6.2 ทราบถึงผลของการเปรียบเทียบตัวแปรจากการ
เช่ือมพอกผิวแข็งรางรถไฟในด้านโครงสร้างทางโลหะวิทยาและ
สมบัติทางกล 
 6.3 ได้ข้อมูลเบื้องต้นในการน าไปประยุกต์ใช้เช่ือมพอก
ผิวแข็งรางรถไฟให้กับการรถไฟ 

 
7. ผลจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากงานวิจัย [1] ซึ่งเป็นการทดลองเช่ือมพอกผิวแข็งราง
รถไฟในลักษณะที่คล้ายกับงานวิจัยนี้   ผลจากการเช่ือมพบว่า 
ปริมาณของธาตุคาร์บอนและธาตุอื่นๆ จากลวดเช่ือมเกิดการรวมตัว
กับธาตุคาร์บอนในเนื้อวัสดุ  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางโลหะวิทยา  จากโครงสร้างแบบเพิร์ลไลต์ เปลี่ยนไปเป็น
โครงสร้างแบบมาร์เทนไซต์ละเอียดกระจายสม่ าเสมอในบริเวณที่
ได้รับอิทธิพลจากความร้อน [2] ซึ่งการเกิดโครงสร้างแบบมาร์เทน
ไซต์ที่มากจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น [3] [4] 
และค่าความแข็งที่มากเกินไปนั้นจะท าให้รอยเช่ือมเกิดการแตกร้าว
เมื่อน าไปใช้งาน [5] และในบริเวณรอยเช่ือมมีลักษณะโครงสร้าง
เพิร์ลไลต์ผสมกับเฟสเฟอร์ไรต์ที่หยาบกว่าบริเวณเนื้อโลหะเดิม     
ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของความร้อนในรอยเชื่อม  อย่างไรก็ตามตัวแปร
ต่างๆ  ในการเช่ือมไม่ส่งผลให้รอยเช่ือมมีความบกพร่องเกิดขึ้น
หลังจากการเช่ือมทั้งรูพรุนและรอยแตก  เนื่องจากมีการอุ่นช้ินงานที่
อุณหภูมิ 250 0C [3] ก่อนท าการเช่ือมจึงไม่มีความเค้นตกค้างใน
รอยเช่ือมหลังจากการเช่ือม [6] 
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การศึกษาตัวแปรเบื้องต้นของการเชื่อมอะลูมเินียมหล่อกึ่งของแข็ง 5083 
ด้วยกระบวนการเชื่อมแม๊ก (GMAW) 

Study on Basic Parameters of Semi-Solid Aluminum 5083  
Weldments by Gas Metal Arc Welding. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้มุ่งท าการศึกษาตัวแปรเบื้องต้นจากการเชื่อมแม๊ก (GMAW) ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 5083 ที่ความลึก
รอยต่อเกย 5 มิลลิเมตร และ 10 มิลลิเมตร  พบว่าผิวหน้ารอยเชื่อมทั้งสองตัวแปรไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ปรากฏแต่จะมีลักษณะ     
รอยเชื่อมที่ขรุขระเล็กน้อย  โครงสร้างจุลภาคพบว่าบริเวณรอยเชื่อมเกิดโพรงอากาศขนาดโดยประมาณ  3-25 ไมครอน  โครงสร้าง
จุลภาคบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อนเกิดโพรงอากาศเล็กๆ ขนาดโดยประมาณ  12-35 ไมครอน  กระจายทั่วรอยเชื่อม  
อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพบว่าบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อนที่ความลึกต่อเกย 10 มิลลิเมตร มีลักษณะของโพรงอากาศ
น้อยกว่าและมีลักษณะเล็กกว่าที่ความลึกต่อเกย 5 มิลลิเมตร  โครงสร้างบริเวณรอยเชื่อมมีลักษณะที่ละเอียดคล้ายกับโครงสร้าง 

แบบเดนไดร์ ซึ่งประกอบด้วยเฟสอะลูมิเนียม (α) ผสมกับยูเทคติกเฟส (Mg+Si) กระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 
ค าส าคัญ : กระบวนการเชื่อมแม๊ก อะลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 5083 

 

Abstract 
This research to study the primary parameter of the semi-solid cast aluminum (GMAW) of semi-solid 

cast aluminum 5083 at 5 mm and 10 mm lap joint. The surface of the two welds has no crack. It looks a little 
rough. The microstructure of the microcapsules is approximately 3-25 microns. The microstructure is affected by 
the small porosity. Size is approximately 12-35 microns spread over the weld. However, it has been observed 
that the area affected by heat at depths of 10 mm has a smaller porosity and is smaller than 5 mm in depth. 

the structure contain with Aluminum phase (α) mixed with eutectic phase (Mg + Si). 
Keywords : Gas Metal Arc Welding, Semi-solid cast aluminum 5083. 
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1. ค าน า 
ปัจจุบันวัสดุประเภทอะลูมิเนียมหล่อสามารถน ามาใช้งาน

ในเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง  อะลูมิเนียมหล่อผสม 5083 
เป็นอะลูมิเนียมที่มีส่วนผสมหลักเป็นธาตุแมกนีเซียมซึ่งมีค่าความ
แข็งแรงดึงสูงและทนต่อการกัดกร่อน  กรรมวิธีล่าสุดในการหล่อ
โลหะอะลูมิเนียมที่ก าลังได้รับการศึกษาและพัฒนาขึ้นมาใหม่       
คือการหล่ออะลูมิ เนียมกึ่งของแข็ง (Semi-Solid Metal: SSM)    
เพื่ อป ระยุ กต์ ใช้ กั บ งานอุ ตสาหกรรมภายในประ เทศ  เช่น 
อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ  อุตสาหกรรมสร้างเครื่องจักร ทั้งนี้เพื่อช่วยลด
น้ าหนักและการใช้พลังงาน  กรรมวิธีการหล่ออะลูมิเนียมกึ่งของแข็ง 
5083 โดยการปล่อยแก๊สเฉื่อยผ่านแท่งกราไฟต์พรุนเพื่อให้เกิดการ
ไหลเคลื่อนตัวของน้ าโลหะเกิดเป็นโครงสร้างเกรนแบบก้อนกลม  
หลังจากนั้นก็ขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อในขณะที่โลหะมีการแข็งตัว
บางส่วน [1] ซึ่งจะให้ค่าสมบัติทางกลที่ดีกว่าการหล่อแบบธรรมดา 

อุตสาหกรรมการต่อเรืออะลูมิเนียมในประเทศไทยเป็น
อุตสาหกรรมขนาดเลก็  ดังนั้นอะลูมิเนียมที่ใช้ส าหรับการต่อเรือหรือ
ซ่อมแซมจึงมีอยู่อย่างจ ากัด  ในขณะที่ความต้องการเรือและการ
ซ่อมแซมมีมากขึ้น   ซึ่ งล้วนแต่ เป็นเรือท่องเที่ ยวที่ ผลิตจาก
อะลูมิเนียม 5083-H116 ซึ่งไม่มีจ าหน่ายในประเทศไทยท าให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ    การพัฒนาวัสดุอะลูมิเนียมหล่อกึ่ง
ของแข็ง 5083 ที่มีคุณสมบัติเด่นคือทนต่อการกัดกร่อนและมีความ
เหนียวมากกว่าอะลูมิเนียมรีดทั่วไป  ซึ่งช่วยให้วัสดุทนต่อแตกจาก
การกระแทก  ในการน าไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นก็จะมีการ
เชื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี้ยงไม่ได้  ในการเช่ือมอะลูมิเนียม
หล่อกึ่งของแข็งนี้จะใช้การเช่ือมแม๊ก (GMAW) ซึ่งเป็นกระบวนการ
เช่ือมแบบกึ่งอัตโนมัติหรือแบบอัตโนมัติ  จะใช้หลักการอาร์ค
ระหว่างลวดป้อนแบบอัตโนมัติกับช้ินงาน [2]  ซึ่งหลังจากการเช่ือม
จะให้รอยเช่ือมที่มีความแข็งแรงสูง  ดังนั้นจึงต้องท าการศึกษา
กระบวนการเช่ือมเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรต่างๆ ท่ีให้สมบัติทางโลหะ
วิทยาที่เหมาะสมที่สุด   
 

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลจากการเช่ือมต่อแบบเกยจากการ

เชื่อม GMAW ของอะลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 5083     
2.2 เพื่อศึกษาสมบัติทางโลหะวิทยาการเช่ือม GMAW 

ของอะลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 5083  จากการเชื่อมต่อเกย 
 

3. อุปกรณ์และวิธีการ 
จากรูปที่ 1 เป็นผังขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยโดยใช้วัสดุ

ในการทดลองเช่ือมเป็นอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งเกรด 5083  

ส่วนผสมทางเคมีดังตารางที่ 1 ท าการเตรียมขนาดช้ินงานทดลอง
เชื่อม 100 x 50 x 8 มิลลิเมตร, เชื่อมต่อเกย (Lap joint) ด้านเดียว,  
ระยะต่อเกย 5 มิลลิเมตร และต่อเกย 10 มิลลิเมตร ซึ่งระยะต่อเกย
จะส่งผลกับความร้อนในรอยเช่ือมเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง
โลหะวิทยาขณะท าการเชื่อม, ทดลองเชื่อม 3 ซ้ า, รวมทั้งหมด 6 ช้ิน 

 
ตารางที ่1 ส่วนผสมทางเคมีของอะลูมิเนียมหล่อผสม 5083  

Al 5083 
Al Mg Mn Fe Si Cr Cu 

Bal. 4.0 0.4 0.4 0.4 0.25 0.1 

 
กระบวนการเช่ือมแม๊ก (GMAW) ใช้ลวดเช่ือม A5.10 

ER5356 ขนาด 1 มิลลิเมตร, กระแสเช่ือมแบบ DCRP ใช้กระแสไฟ 
21-25 Voltage 120 Amp, ใช้แก๊สปกคลุมรอยเช่ือม 100%Ar, 
อัตราการไหลของแก๊ส 13 ลิตร/นาที, ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม 
8.6-9x10-3m/s 

หลังจากการเช่ือมท าการตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะ
วิทยาโดยการขัดเตรียมผิวด้วยเครื่องขัดผิวโลหะ และผ่านการกัด
ผิวหน้าช้ินงานด้วย (Keller’s reagent ประกอบด้วยกรดไนตริค , 
กรดไฮโดรคลอริค และกรดไฮโดรฟลู ออริค), ใช้เวลาประมาณ 3   
ถึง 5 วินาท,ี เป่าให้แห้งด้วยลมร้อน  หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ผล
ที่เกิดจากการเชื่อมโดยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลบันทึกลักษณะผิวหน้า
รอยเช่ือม  โครงสร้างจุลภาคในบริเวณรอยเช่ือม (WZ) และบริเวณที่
ได้รับอิทธิพลจากความร้อน (HAZ) เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องใน
รอยเช่ือมโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ผังขั้นตอนการด าเนินงาน 

ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

สรุปผลงานวิจัย 

ออกแบบการทดลองเชื่อม 

จัดเตรียมวสัดุและอุปกรณ์การทดลอง 

ทดลองเชื่อม GMAW 

ตรวจสอบ 
โครงสร้างมหภาค 

ตรวจสอบ 
โครงสร้างจุลภาค 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 การตรวจสอบผิวหน้ารอยเชื่อม 
ผิวหน้ารอยเชื่อมจากตัวแปรการเชื่อมต่อเกย 5 มิลลิเมตร 

และ 10 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่าอะลูมิเนียมผสมโลหะกึ่ง
แข็ง 5083 สามารถใช้กระบวนการเช่ือมแบบ GMAW ได้โดยมี
ลักษณะของการหลอมละลายที่สมบูรณ์ [2]  และความร้อนส่งผลให้
ผิวหน้ารอยเช่ือมเกิดเป็นออกไซด์ ความร้อนจากการเช่ือมท าให้
อะลูมิเนียมเกิดการหลอมเหลวยึดวัสดุทั้งสองช้ินให้ติดกันโดยไม่
ปรากฏรอยแตกหรือรูพรุนบนผิวหน้ารอยเชื่อม   
 
 
 
 

รูปที่ 2 ผิวหน้ารอยเชื่อมจากการเช่ือมแม๊ก 
 
4.2 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 
โครงสร้างจุลภาคบริเวณเนื้อโลหะเดิม (BM) ประกอบด้วย

เฟสอะลูมิเนียม (α=สีขาว) ผสมกับเฟสยูเทคติก (Mg+Si=สีด า+สี
เทา) กระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ [3] ซึ่งโครงสร้างเฟสอะลูมิเนียม

ผสมโลหะกึ่งแข็งจะมีลักษณะเกรนแบบก้อนกลม (α) [4]  ดังรูปที่ 3  
 

 
 

รูปที่ 3 โครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะเดิม 
 
จ า ก ตั ว แ ป ร ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ เ ก ย  5 มิ ล ลิ เ ม ต ร                   

และ 10 มิลลิเมตร พบว่าบริเวณรอยเช่ือม (WZ) เกิดรูพรุนขนาด
โดยประมาณ  3-25 ไมครอน  โครงสร้างเฟสแบบก้อนกลม          
เกิดการเปลี่ ยนแปลงเฟสเป็นแบบโครงสร้างกิ่ งไม้ละ เอียด          
โดยมีลักษณะกระจายตัวของ Mg2Al3 อย่างสม่ าเสมอ [5] แสดงดัง
รูปที่ 4 (ก) และ (ข) 

 

 
รูปที่ 4 โครงสร้างจุลภาคบรเิวณรอยเช่ือมและบริเวณที่ไดร้ับอิทธิพล

จากความร้อน 
 

โครงสร้างจุลภาคบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อน 
(HAZ) จากรูปที่ 4 (ค), (ง) ในบริเวณนี้เป็นจุดที่ได้รับความสนใจมาก
ที่สุด  เนื่องจากเป็นบริเวณที่ได้รับความเค้นตกค้างมาก  ซึ่งเสี่ยงกับ
การเกิดรอยแตกหรือข้อบกพร่องอื่นๆ จากการตรวจสอบไม่ปรากฏ
รอยแตกร้ าว  แต่ จะ เกิ ด รูพ รุ น เล็ กๆ  ขน าด โด ยป ระม าณ              
12-35 ไมครอน ที่ระยะต่อเกย 5 มิลลิเมตร ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการ
เย็นตัวขณะท าการเช่ือม [6] โครงสร้างมีลักษณะที่ละเอียดซึ่งเป็น
อนุภาคเล็กๆ คล้ายกับโครงสร้างแบบกิ่งไม้ที่เกิดจากกระบวนการ
เย็นตัวจากการหลอมละลายบริเวณรอยเช่ือม  [7] โดยมีลักษณะ
กระจายตัวของ Mg2Al3 อย่างสม่ าเสมอ [5] และมีลักษณะโครงสร้าง
ที่หยาบกว่าบริเวณรอยเช่ือม 

 
5. วิจารณ์ผลการวิจัย 

ปัจจัยทางด้านความร้อนในการเชื่อมอะลูมิเนียมผสมโลหะ
กึ่งแข็ง 5083 ส่งผลให้เกิดรูพรุนโดยเฉพาะการเช่ือมต่อเกยที่ระยะ   
5 มิลลิเมตร  เนื่องจากมีระยะเกยที่แคบท าให้ความร้อนที่สะสมใน
รอยเช่ือมมีน้อย  ท าให้ปริมาณของไฮโรเจนที่เข้าไปขณะท าการ
เช่ือมไม่สามารถไหลออกได้ก่อนการเย็นตัว ซึ่ งวัสดุประเภท
อะลูมิเนียมมีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับไฮโดรเจน ดังนั้นหาก
ต้องการลดปริมาณของรูพรุนต้องท าการอุ่นช้ินงานหลังการเช่ือมที่
อุณหภูมิ 573 เคลวิน เป็นเวลา 30 นาที [7] 

อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการตรวจสอบไม่ปรากฏรอย
แตกร้าวในรอยเช่ือม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัสดุอะลูมิเนียมผสมโลหะกึ่ง
แข็ง 5083 สามารถท าการเช่ือมต่อเกยแบบ GMAW ได้  และตัว
แปรที่ดีที่สุดส าหรับการน าไปเช่ือมคือ ระยะต่อเกยที่ 10 มิลลิเมตร 
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เนื่องจากมีระยะรอยต่อเกยที่กว้างท าให้ความร้อนเกิดการสะสมใน
ปริมาณมาก อีกทั้งขณะท าการเชื่อมความร้อนยังส่งผลให้เสมือนกับ
เป็นการอุ่นช้ินงานหลังการเช่ือมส่งผลให้ปริมาณของไฮโดรเจนลดลง
ตามไปด้วย 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

1. ผิวหน้ารอยเช่ือมมีลักษณะของการหลอมละลายที่
สมบู รณ์  ความร้อนจากการเช่ือมท าให้ อะลูมิ เนี ยมเกิดการ
หลอมเหลวยึดวัสดุทั้งสองช้ินให้ติดกันโดยไม่ปรากฏรอยแตกหรือรู
พรุนบนผิวหน้ารอยเชื่อม   

2. โครงสร้างจุลภาคบริเวณรอยเช่ือม (WZ) เกิดรูพรุน
ขนาดโดยประมาณ 3-25 ไมครอน  โครงสร้างเฟสแบบก้อนกลมเกิด
การเปลี่ยนแปลงเฟสเป็นแบบโครงสร้างกิ่ งไม้ละเอียด  โดยมี
ลักษณะกระจายตัวของ Mg2Al3 อย่างสม่ าเสมอ  

3. โครงสร้างจุลภาคบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อน 
(HAZ) ไม่ปรากฏรอยแตกร้าว แต่จะเกิดรูพรุน เล็กๆ ขนาด
โดยประมาณ 12-35 ไมครอน ที่ระยะต่อเกย 5 มิลลิเมตร  อย่างไรก็
ตามจากการสังเกตพบว่าบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อนที่
ความลึกต่อเกย 10 มิลลิเมตร มีลักษณะของโพรงอากาศน้อยกว่า
และมีลักษณะเล็กกว่าที่ความลึกต่อเกย 5 มิลลิเมตร  โครงสร้าง
บริเวณรอยเช่ือมมีลักษณะที่ละเอียดคล้ายกับโครงสร้างแบบเดนไดร์  
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดขึ้นรูปเหล็กแผ่นส่วนหัวถังแก๊ส 

Design and development of roiling machine Steel plate cylinder head. 

เฉลิมพล บุญทศ 1*, ดนัย สอนสภุาพ 2, และลทัธพล บุญมาศ3 
1, 2, 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  

*ผู้ติดต่อ: chalermpon.bu@gmail.com, 086-8626916 
 

บทคัดย่อ 
     โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อออกแบบเชิงพัฒนาเครื่องรีดขึ้นรูปเหล็กแผ่นส่วนหัวถังแก๊ส 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพการเขียนแบบสั่งงานการผลิต ขั้นตอนการด าเนินโครงการเริ่มต้นจากการศึกษาเครื่องต้นแบบที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ศึกษาชิ้นส่วน ระบบการท างาน เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ เพื่อก าหนดแนวคิดในการออกแบบเครื่องด้วย
หลักการออกแบบตามหลักการ (FSUDE System) ออกแบบเขียนแบบเครื่องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์
ต้นทุนการสร้างเคร่ือง จากนั้นวิเคราะห์เครื่องที่ได้ออกแบบขึ้นร่วมกับวิศวกรและตัวแทนบริษัทเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบงาน
ก่อนน าไปผลิต 
 ผลการด าเนินงานได้แบบสั่งงานการผลิต 1 ชุด ประกอบด้วยแบบภาพประกอบ 2 มิติ, แบบสั่งงานการผลิต และแบบ
ภาพประกอบ 3 มิติ ผลการประเมินคุณภาพจากบริษัทแบบงานที่ออกแบบขึ้นสามารถน าใช้สร้างเครื่องได้จริงเป็นที่พึง
พอใจต่องานที่ออกแบบขึ้น 
 
ค าส าคัญ: เครื่องรีด, แผ่นเหล็กหัวถังแก๊ส 
 
 

Abstract 
 This project aims to 1) design, develop and roll forming steel cylinder head 2) to find 
the efficiency of the production order. The project begins with the study of prototype imported 
from abroad. Study the components systems tools equipment methods for defining machine 
design concepts using the FSUDE System and computer modeling and machine cost analysis. 
Then the machine analysis was designed with engineers and company representatives to 
improve the work before production. 
 Performance one set of production, including two-dimensional Working drawing, 
production order. And the 3D model. The quality evaluation results from the design company 
can be used to create a real machine to satisfy the design. 
 
Keyword: Rolling, Gas cylinder head 
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1. บทน า 

 บริษัท สยาม คินโซกุ เพรส จ ากัด เป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วนงานปั๊มโลหะและสร้างแม่พิมพ์ปั๊ม โลหะ ใน
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนแผ่นเหล็กส่วนบนของถัง แก๊สหุง
ต้ม มีกรรมวิธีการผลิตหลายขั้นตอน ส าหรับขั้นตอนการ
รีด เหล็ กแผ่น เพื่ อ ให้ ได้ รูปทรงตามแบบที่ ก าหนด
จ าเป็นต้องมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ต้องน าาเข้าจาก
ต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทางบริษัท ไม่สามารถที่
จะซื้อเครื่องที่มีราคาสูงเพื่อรองรับให้มีก าลังการผลิต
ตามที่ลูกค้าต้องการได้ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการผลิต
ชิ้นงานข้างต้นและไม่สามารถส่งมอบได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า (รูปที่ 1 ชิ้นงานที่ผลิต) 

 

 
 

รูปที่ 1 เหล็กแผ่นชิ้นส่วนหัวถังแก๊ส 
 

บริษัท สยาม คินโซกุ เพรส จ ากัด เล็งเห็นความส าคัญใน
การผลิตชิ้นส่วนให้ทันต่อความต้องการ ของลูกค้า      
ลดภาระการซื้อเครื่องจักรที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ 
บริษัทจึงมีความต้องการที่จะออกแบบและพัฒนาเครื่อง
รีดเหล็กแผ่นหัวถังแก๊สส าหรับท าชิ้นส่วนถังแก๊สที่มี
ประสิทธิภาพและมีต้นทุนในการสร้างที่ต่ ากว่าการน าเข้า 
เหมาะสมกับการใช้งานภายในบริษัท [1] จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องรีดเหล็กแผ่นส่วนหัวถังแก๊ส 

 
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เพื่อออกแบบเชิงพัฒนาเครื่องรีดเหล็กแผ่นส่วน
หัวถังแก๊ส 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 ด้านเนื้อหาเครื่องที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น
สามารถเครื่องรีดเหล็กแผ่นส่วนหัวถังแกส๊หนา 2.6 mm 

 พื้นที่การศึกษา บริษัท สยาม คินโซกุ เพรส 
จ ากัด 69 หมู่ที่  2 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 

20000 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยวางแผนขั้นตอนการด าเนินโครงการดังรูป
ที่ 2 
 4.1 วิเคราะห์และออกแบบเครื่องรีดเหล็กแผ่น
หัวถังแก๊ส คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเครื่องที่บริษัทเช่าใช้
งาน น าข้อมูลประกอบการออกแบบเครื่องรีดหัวถังแก๊ส 
จากนั้นหาแนวทางการออกแบบร่วมกับคณะผู้ วิจัย
วิเคราะห์และสรุปข้อมูล ส าหรับการออกแบบและพัฒนา
เครื่องรีดหวัถังแก๊สตามความต้องการของบริษัท 

 
 

รูปที่ 2 ข้ันตอนการด าเนนิโครงการ 
 
 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องรีดเดิม (เช่า) 
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 รูปที่ 4 เครื่องรีดเดิม (เช่า) 
 
 การด าเนินการออกแบบเชิงพัฒนาเครื่องรีด
เหล็กแผ่นส่วนหัวถังแก๊ส ผู้วิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติของเครื่องจักร หลักการท างานและชิ้นส่วน
เครื่องต้นแบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ จากนั้น
สรุปรายละเอียด คือ ชุดส่งก าลังโดยใช้มอเตอร์ขนาด 3 
HP เป็นต้นก าลัง เชื่อมต่อกับขุดเกียร์บล็อก 1:40 โดยมี
ชุดเฟืองโซ่ยึดติดกับลูกกลิ้งส าหรับรีดเหล็กแผ่น (หลักการ
ท างานคล้ายกับเครื่องรีดเหล็ก) มีหลักการท างานคือ วาง
แผ่นเหล็กบนแผ่นแม่พิมพ์ตัวอักษรจากนั้นวางแผ่น
แม่พิมพ์ยังต าแหน่งดันชิ้นงานเข้าไปยังชุดลูกกลิ้ง (ลูกกลิ้ง
ท าหน้าที่กดเหล็กแผ่นอัดกับแม่พิมพ์ตัวอักษร) จากนั้นชุด
แผ่นชิ้นงานเลื่อนออก แนวคิดการออกแบบดังรูปที่ 5 
ชิ้นงานที่ได้จากการท างานจะได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ 

 
รูปที่ 5 แนวคิดการออกแบบ 

 

 รูปที่ 5 แนวคิดการท างานเครื่องรีด วางแผ่น
ชิ้นงานบนแม่พิมพ์ตัวอักษรโดยมีตัวก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
ป้องกันการวางชิ้นงานที่ไม่ถูกต้อง จากนั้นดันชุดแผ่น
ชิ้น งาน เข้าไปยั งชุดลูกกลิ้ งเพื่ อกดแผ่นชิ้น งานกับ 
ตัวอักษรให้เกิดตัวอักษรที่แผ่นชิ้นงานหัวถังแก๊สตาม
ทิศทางหัวลูกศร แบบแม่พิมพ์ดังรูปที่ 6 ชิ้นงานหลังรีดดัง
รูปที่ 7 
 

 
รูปที ่6 ก ด้านหน้าแม่พิมพ์      รูปที่ 6 ข ด้านหลังแม่พิมพ์ 
 

 
รูปที ่7 แบบช้ินงานท่ีได้จาการรดี 

 
 4.2 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องรีดเหล็กแผ่น
ส่วนหัวถังแก๊ส ขั้นตอนดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 8 ขั้นตอนการออกแบบ 
 

ผู้วิจัยโครงการได้ศึกษาแนวคิดจากเครื่องรีดเดิม
ที่บริษัทได้เช่าใช้งานมาวิเคราะห์หลักการ ท างาน จาก
ลักษณะการท างานของคล้ายกับเครื่องรีดทั่วไป แต่สิ่งที่
แตกต่างคือ ตัวหนังสือจะต้องถูกรีดลงแผ่นเหล็ก SPHC 
2.6 mm และความลึกตัวหนังสือประมาณ 0.5 mm ดัง
รูปที่ 9 ก และ ข 
 

 
 

รูปที่ 9 ก ชิ้นงานก่อนรีด 
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รูปที่ 9 ข ชิ้นงานหลังรีด 
 

เมื่อทราบเงื่อนไขการท างานแล้วผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขโดยใช้หลักการ
ออกแบบ FSUDE System เพื่ อ เป็นแนวทางในการ 
ออกแบบ เช่น การออกแบบความสูงเครื่องควรให้เหมาะ
กับสรีระคนท างาน ดังรูปที่ 10 [2], [3], [4], [5] 

 
รูปที่ 10 แนวคิดการออกแบบเครื่อง 

 

 
รูปที่ 11 ตัวอย่างเครื่องที่ออกแบบ 

 
 
 
 
 

4.3 ประมาณราคาการสร้างเครื่องจักร การออกแบบ
และเขียนแบบเครื่องรีดหัวถังแก๊สนี้ ผู้วิจัยได้ท าการ
ประมาณราคาการผลิต ซึ่งมีรายละเอียดการประมาณ
การต้นทุนตารางที่ 1 
ตารางที ่1 การประมาณการต้นทุนการสร้างเครื่อง 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคารวม 
1 ค่าวัสด ุ 1 เหมา 200,000 
2 ค่าจ้างผลิตชิ้นส่วน 1 เหมา 50,000 
3 ค่าชิ้นส่วนมาตรฐาน 1 เหมา 80,000 

รวม 330,000 

 
4.4 ประเมินคุณภาพแบบงานและปรับปรุงแบบงาน
จากการออกแบบเซิงพัฒนาเครื่องรีดแผ่นหัวถังแก๊ส
ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดทั้งทฤษฎีและเอกสารต่าง 
ๆ ศึกษาจากตัวอย่างเครื่องในโรงงานน ามาออกแบบ
เขียนโดยเสนอความก้าวหน้ากับบริษัทเพ่ือประเมิน
คุณภาพแบบงานและปรับปรุงแบบให้มีความสมบูรณ์
มากที่สุด 

  
 

 
รูปที่ 12 ประเมินแบบงานร่วมกับตัวแทนบริษัท 
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ออกแบบและพัฒนาระบบหยอดแบบกระพ้อส าหรับเครื่องปลูกกระเทียม 

Design and modification of a bucket type for metering system in garlic 
planter 

 

จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์1 วัชระ เพิ่มชาติ1 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Email:jiraporn.ben@vru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
ปัญหาส าคัญของเครื่องปลูกกระเทียม คือการอุดตันของกลีบกระเทียมในร่องหยอด ท าให้เกิดการบีบน  ากระเทียมไหล

ออกมา ระบบหยอดแบบจานกะพ้อเหล็กมรี่องหยอดเป็นรูปครึ่งทรงกลมไม่สามารถปล่อยกลีบกระเทียมใหร้่วงลงพร้อมกันได ้
เนื่องจากความไม่เรยีบลื่นของผิวกระเทียมและรูปทรง เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้กลีบกระเทียมค้างอยู่ในร่องหยอด และท าให้เกิด
การอุดตันในระบบหยอดเป็นเวลานาน รูปร่างและขนาดของร่องหยอดจึงเป็นตัวแปรส าคญัในการพจิารณาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ได้ออกแบบ และพัฒนา รูปร่างและขนาดร่องหยอดแบบสามเหลี่ยม ความลึกของร่องส าหรับกระเทียมขนาด ใหญ่ กลาง และเล็กคือ 
22 13 และ 10 มม. ตามล าดับ แผ่นพลาสติกใช้ส าหรับขึ นรูปกระพ้อสามารถปรับมุมในการตัก และขนาดกระพ้อได้สะดวก ผลการ
ทดสอบในแปลงปฏิบตัิการที่ มุมตกักะพ้อ 800 ความเร็วรอบในการท างาน 40-120 และที่ความเร็วรอบสูงกว่า 50 รอบต่อนาที ร้อย
ละความแตกหักมีคา่เป็น 5  เมื่อออกแบบกะพ้อให้มีขนาดทีเ่หมาะกับกระเทียมแต่ละขนาด คือขนาด ใหญ่ กลาง และเล็ก พบว่า
ร้อยละความแตกหักมีค่าเป็นศูนย ์ และ จ านวนกลีบต่อเมตรมีค่าใกล้เคียงทางทฤษฎี และไม่พบปัญหาเรื่องกระเทียมอุดตัน และที่
ความเร็วรอบสูงกว่า 100 รอบต่อนาที เปลือกกระเทียมจะเกิดการหลุดออก และผิวกระเทียมเสยีหาย 
ค าส าคญั: ระบบหยอดแบบกระพอ้, กระพ้อพลาสติก, ร่องหยอดแบบสามเหลี่ยม 

 

Abstract 
 The major problem of garlic planting machine is a clogging of garlic in the planter’s holes called 
‘groove clogging’. This problem caused the damage of garlic since the liquid is squeezed out. It also caused 
clogging when machine runs in a long-term period. From the review, it was found that, semi-spherical grooves 
design of the bucket from metering-steel plate could not release the seeds to the dropper when they are 
simultaneously dropped at the same time. The roughly surface and shape of garlic are the main cause of 
clogging that stuck and retain garlic in the groove for a long time. Shape and size of the groove are major 
factors which involved new design and fabrication of garlic planter machine. In this project, new triangular 
grooves were designed and developed to overcome previous problems. The depth of the grooves for large, 
medium, and small sizes of garlic were designed to be 22,13 and 10 mm., respectively. Plastic sheets were 
used to form shape as a bucket. Design of bucket sizes was depended on cloves sizes. From the proposed 
design, the test of run was subjected with the speed of 40 to 120 rpm. It was found that only five percent of 
broken was found when run the machine at the higher revolution of 50 rpm and set degree scoop angle to 80. 
No broken was found when use the designed buckets suited to garlic’s sizes and number of lobe per meter 
was found to be acceptable with theoretical study. When increased the speed to 100 rpm, the machine 
damaged the garlic’s surface which peel of garlic’s shell.    
Keywords: garlic planting mechanism, plastic bucket, triangle grooves 
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1.บทน า 
 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลกูกระเทียมไดเ้ริ่ม
ด าเนินการวิจยัตั งแต่ป ี 2542 พบปัญหาในระบบหยอด 3 
แบบดังนี  จานหยอดแบบแผ่นเอียง จานหยอดแนวตั ง  และ
จานหยอดสปริงแบบแนวตั ง ไดพ้บปัญหาลักษณะเดียวกัน
คือ ร้อยละความแตกหักสูงกว่า 18.7 และ เกิดปญัหาขึ นใน
ระบบหยอด    ในปี 2545 ระบบหยอดแบบกะพ้อได้เริ่มใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่าร้อยละความแตกหักลดลง 
เป็นศูนย์ แต่ปญัหาเรื่องการอุดตันในระบบหยอดยังคงมีอยู ่
[6] ดังนั นในบทความวิจัยจึงศึกษาหาขนาดกระพ้อที่
เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาการอดุตันส าหรับระบบหยอด
แบบกะพ้อ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ออกแบบและพัฒนาระบบหยอดกระเทียมที่
สามารถแก้ไขปัญหาการอุดตันในระบบหยอด และไม่มีความ
เสียหายเนื่องจากความแตกหัก  และมีความสม่ าเสมอในการ
หยอด 
 
3. อุปกรณ์ และวิธีการ 
3.1 การออกแบบรูปร่างและขนาดของจานกระพ้อท่ี
เหมาะสมกับกระเทียมขนาด ใหญ่ กลาง และเล็กร่องหยอด
แบบทรงสามเหลี่ยมได้พัฒนารูปทรงเป็นรูปกระพ้อซึ่ง
สามารถเปลีย่นกะพ้อได้สะดวกเมือ่ขนาดกระเทียมเปลี่ยน 
รูปทรงและตัวแปรต่างๆในการออกแบบกระพ้อแสดงในรูปที่ 
1 รูปที่ 2 และ ตารางที่ 1 [3; 4 และ 5] มุมระหว่างร่อง

หยอด () ของลูกหยอดแบบจานหยอดแนวตั งหมุนใน

ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา มุมนี วัดจากแนวดิ่ง  มุม    คือมุม

เอียงของร่องวัดจากแนวนอน  มมุ   แสดงได้ดังสมการที ่
1   

  

(ก) ตัวแปรในการออกแบบ (ข) แสดงต าแหน่งมุม  และ

มุม  
รูปที ่1 ตัวแปรต่างๆในการหามมุระหว่างร่องหยอด () 

 

  
รูปที่ 2   ขนาดและต าแหน่งของระบบหยอดแบบกะพ้อ

ติดตั งในถังบรรจ ุ
 

ตัวแปรต่างๆในการหามมุ () 
 

       =    + ls-90                (1) 
เมื่อ  

    ls= มุมภายในร่องหยอด 

     = มุมเสียดทานระหว่างเมลด็พืชและพื นผิวร่องหยอด 

      = มุมระหวา่งร่องหยอด 
 

ตารางที่ 1   ค่าตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบระบบหยอด 
Symbol Value 
n 6 

 
46o (scoop angle,550) 
23.8o(scoop angle,800) 

Diameter 200 mm 
Re 13 mm 
Ag  3207 mm2 

dg 18 mm 

หมายเหตุ: n  = จ านวนร่องหยอด 

  Re= รัศมีความโค้งร่องหยอด 
  dg= ความลึกร่องหยอด (มม.) 
  Ag= พื นที่หน้าตัดร่องหยอด (มม.2) 

 
3.2 การพัฒนาร่องหยอดรูปสามเหลี่ยมท าจากเหล็กแผ่น 
เป็นทรงกระพ้อจากแม่แบบเรซิน ขึ นรูปเป็นพลาสติกท าให้
สามารถเปลีย่นกระพ้อให้เหมาะสมกับขนาดกระเทียม โดยมี
เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการอุดตนัของกระเทียมในระบบ
หยอด กระพ้อท าจากพลาสติกมีขนาดและรูปทรงแสดงใน
ตารางที่ 5  และรูปที่ 3 (ข) 

ตารางที่ 2  ขนาดกะพ้อท่ีปรับปรงุแล้ว (มม.) 
Size of 
buckets 

Value 

R L D W/U Slope(A) 
Small 4 25 15 18/8 340 
Medium 5 29 18 21/12 760 

Large 7 35 20 26/20 730 
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(ก) รูปร่างกะพ้อเหล็กก่อนพัฒนาและปรับปรุง  

 

 
 

(ข) รูปทรงกระพ้อพลาสติกหลังการพฒันาและ
ปรับปรุง 

รูปที่ 3  แสดงมิติการเปลี่ยนแปลงมุมผนังกระพ้อ 
 

ความเร็วรอบลูกหยอดที่เหมาะสมคือ  40 รอบต่อนาที (รูปที ่
5) ร้อยละความแตกหักมีค่าต่ าสุดคือ 0.7-0.96. และร้อยละ
ความแตกหักของกระเทียมทั ง 3 ขนาดมีค่าในช่วง 1-2 กระ
พ้อขนาดใหญ่และขนาดกลางมคี่าอัตราปลูก 9-11 กลีบ/
เมตร แต่กระพ้อขนาดเล็กให้ค่าอตัราปลูก 13 กลีบ/เมตร 
(ตารางที ่ 5) ผลการทดสอบในแปลงปฎิบัติการที่ความเร็ว
รอบ 40 รอบต่อนาที แสดงผลในตารางที ่5   

เป็นศูนย์  ระบบหยอดที่ทดสอบม ี6 แบบ ดังนี   
1) ระบบหยอดแบบกระพ้อมุมตัก 500และความลึก 1.8 ซม.     
2) ระบบหยอดแบบกระพ้อ มุมตกั 550 และความลึก1.8 ซม.   
3) ระบบหยอดแบบกระพ้อตื นมมุตัก 500 และความลึก 1.5 ซม.   
4) ระบบหยอดแบบกระพ้อตื นมมุตัก 800 และความลึก 1.5 ซม.   
5) แบบช้อน  
6) แบบพลั่ว  
3.3 ทดสอบเปรียบเทียบวิธีการปลูกโดยใช้เครื่องปลูก และคน
ปลูกในแปลงเกษตร บันทึกค่าระยะปลูกเพื่อค านวนหาค่า 
Precision (P) คือ ค่าความแม่นย าของเครื่องปลูก  Quality 
of Feed Index (Q) คือค่าดชันีแสดงคุณภาพการหยอด, 
Multiples  Index (Mu)  คือค่าดัชนีบ่งบอกลักษณะการปลูก
ที่ชิด, Miss Index (Mi)  คือค่าดัชนีบ่งบอกการเว้นว่าง เป็น
ระยะต้นห่างกัน [4]   

3.4 เกณฑ์การออกแบบกลการปลูกกระเทียม การออกแบบ
กลการปลูกกระเทียมจะพิจารณาความต้องการของเกษตรกร
ดังนี  ระยะห่างระหว่างกลีบกระเทียม 10 ซม [2] ร้อยละ
ความแตกหักต้องมีคา่เท่ากับศูนย ์

 
4. ผลการทดลอง 
4.1 การออกแบบและพัฒนาร่องหยอดแบบสามเหลี่ยม [3] 
กระเทียมกลีบพันธ์เชียงใหม่ ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการออกแบบขนาดและรูปร่างของกระพ้อ 
คุณสมบัติทางกายภาพได้แสดงในตารางที่  1 และ 2   
 
ตารางที่ 3  ขนาดเฉลี่ยกลีบกระเทียม พันธ์เชียงใหม่ (มม.) 
Size of 
cloves 

Dimension Value 

Maximum Minimum Average 

Small Length 26 11 17.3 

Thickness 11 5 8.2 

Width 8 3 5.3 

Medium Length 28.5 13 21 

Thickness 13.5 8 11.6 

Width 14.5 6 8.96 

Large Length 28.5 17 22.5 

Thickness 24.3 13 19.8 

Width 23.3 10 12.3 

 
ตารางท่ี  4  คุณสมบตัิทางกายภาพของกลีบกระเทียมพันธ์

เชียงใหม ่
Angle of repose s 29.3 degree 

Angle of friction r 8.93 degree 

Bulk density Large,medium, 

small  

0.464,0.464,0.416 

g/ml 

Cloves weight Average 1,000 

seeds 

1,544.07 g 

 
4.2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบกระพ้อทั ง 3 ขนาด  

 รูปทรงและวสัดุที่พัฒนาจากกระพอ้เหล็กเป็นกระ
พ้อพลาสติกแสดงในรูปที ่ 4 ความเร็วรอบลูกหยอดที่
เหมาะสมคือ  40 รอบต่อนาที (รปูท่ี 5) ร้อยละความแตกหัก
มีค่าต่ าสุดคือ 0.7-0.96. และร้อยละความแตกหักของ
กระเทียมทั ง 3 ขนาดมีค่าในช่วง 1-2 กระพ้อขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางมีค่าอตัราปลูก 9-11 กลีบ/เมตร แต่กระพ้อขนาด
เล็กให้ค่าอัตราปลูก 13 กลีบ/เมตร (ตารางที่ 5) ผลการ
ทดสอบในแปลงปฎิบตัิการที่ความเร็วรอบ 40 รอบต่อนาที 
แสดงผลในตารางที่ 5   
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รูปที่ 4 แสดงภาพกระพ้อพลาสตกิท่ีพัฒนาจากกระพ้อเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ขนาดใหญ่ 

 

 

(ข) ขนาดกลาง 
 

 

 

(ค) ขนาดเลก็ 

 

รูปที่ 5 แสดงผลร้อยละความแตกหักและจ านวนกลีบต่อ
เมตร ส าหรับระบบหยอดทดสอบกระเทียม 3 ขนาด 

 

ตารางที่ 5 . เปรียบเทยีมระยะห่างระหว่างกลีบกระเทียม 
และจ านวนกลีบต่อเมตร ที่กระเทียมทั ง 3 ขนาดทดสอบที่
ความเร็วรอบ 40 รอบต่อนาที 

 

 

4.3 ความเร็วรอบที่เหมาะสมต่อระบบหยอดแบบกระ
พ้อทั ง 3 ขนาด 

 ค่าตัวแปรในการออกแบบขนาดกระพ้อพลาสติก
ส าหรับกระเทียมแตล่ะขนาดแสดงในตารางที่ 2 รูปที ่ 3 (ข) 
และรูปที่ 4 เส้นผ่าศูนย์กลางจานกะพัอมีขนาด 200 มม.  
[5] ความเร็วเชิงเส้นของระบบหยอดมีค่า 40-60 รอบต่อ
นาที  เทียบเท่าความเร็วในการท างาน 1.5 –3.5 กม./ชม.  
จ านวนร่องหยอดต่อจานหยอด ค านวณเมื่อคิดคา่ลื่นไถลที ่
5% ระยะระหว่างกลีบกระเทียม  100 มม. และความเร็วใน
การท างาน 1.5 กม./ชม. ตัวแปรในการออกแบบแสดงใน
ตารางที ่2 เพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาการอุดตันของกลีบกระเทียม 
ผนังของกะพ้อได้เพิ่มมมุเอียง เพิม่จาก  90o เป็น 124o, 
166o และ 163o ส าหรับกระเทียมขนาดเล็ก กลาง และใหญ ่
ตามล าดับ วสัดุที่ใช้ท ากระพอ้เปลีย่นเป็นพลาสติก เนื่องจาก
ง่ายต่อการสร้าง  แสดงในรูปที่ 4 การพัฒนาระบบหยอด
เพื่อให้มีอัตราการหยอดทีส่ม่ าเสมอดังนี  1) ระบบหยอดแบบ
กระพ้อ มุมตัก 500  และความลึก 1.8 cm  2)   ระบบ
หยอดแบบกระพ้อ มุมตัก 550  และความลึก 1.8 cm  3) 
ระบบหยอดแบบกระพ้อตื น มุมตกั 500  และความลึก 1.5 
cm  4) ระบบหยอดแบบกระพ้อตื น มุมตัก 800  และความ
ลึก 1.5 cm  5) แบบช้อน 6) แบบพลั่ว ผลการทดลองแสดง
ในรูปที่ 6. ระบบหยอดแบบกระพ้อ มุมตัก 800  และที่
ความเร็วรอบ  10-50 รอบต่อนาที ให้ระยะปลูกท่ีดมีีค่าใกล ้
100 มม. และร้อยละความแตกหกัมีค่าเป็นศูนย ์ 
 

Items 
Garlic cloves sizes (mm) 

Small Medium Large 

1. Seeds 

spacing (mm) 
74.241.3 96.053.2 111.368.9 

2. No. of seeds 

per meter 
13.31.49 10.51.18 9.300.95 

กระพ้อเหล็ก กระพ้อพลาสติก 

กระพ้อเหล็ก กระพ้อพลาสติก 
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Comparision of 5 type metering divices.
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รูปที่ 6 เปรียบเทียบระบบหยอด 5 แบบ 

 
  

รูปที่ 7 วิธีการปลูกโดยใช้เครื่องปลูกและระบบหยอดแบบ
กระพ้อพลาสติก 

ตารางที่ 6 ค่าผลการทดลองความแม่นย าในการปลูกในสภาพ
พื นที่ท่ีแตกต่างกัน(ความเร็วในการท างาน 1.68 กม./ชม.) 

Conditions Mean SD 
Percentage of 

Q Mu Mi P 

A 11.80 4.12 83.61 1.68 17.71 20.93 

B 

1 12.28 7.28 55.26 17.98 26.75 28.86 

2 11.29 5.83 56.40 19.20 24.40 26.93 

3 11.68 5.72 60.34 14.77 24.89 25.87 

 A  = Manual Planting, B= Planter(No. of rotary tillage),  
  P =Precision หรือ ค่าความแม่นย าของเครื่องปลูก 
  Q =Quality of Feed Index หรือค่าดัชนีแสดงคุณภาพการหยอด, 
Mu =Multiples  Index หรือค่าดัชนีบ่งบอกลักษณะการปลูกที่ชิด,  
Mi  =Miss Indexหรือค่าดัชนีบ่งบอกการเว้นว่าง เป็นระยะต้นห่างกัน 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
5.1 ความเร็วรอบกะพ้อท่ีเหมาะสมคือ 40 รอบต่อนาที เมื่อ
ความเร็วในการท างาน 1.6-3.5 กม./ชม. ให้ค่าร้อยละความ
แตกหักมีค่าเป็นศูนย์ และอัตราปลูกไดต้ามคา่ที่รับรอง   

5.2 มุมตักกระพ้อคือ 800  มีระยะปลูก 11.821.30 กลีบ/
เมตร ค่าร้อยละความแตกหักมีค่าเป็นศูนย์  ที่ความเร็วรอบ
ในการท างาน   10 -50 รอบต่อนาที ไม่มผีลต่อระยะปลูก 
5.3 จากผลการทดลอง ตารางที ่ 6 ค่า Multiple Index 
หรือค่าดัชนีบ่งบอกลักษณะการปลูกท่ีชิดติดกัน โดยที่แปลง
ของเครื่องปลูกนั นมีมากกว่าประมาณ 80- 09 % เมื่อเทียบกับ
แปลงเกษตรกร แสดงให้เห็นว่า แปลงของเครื่องปลูกมีต้นที่
ชิดติดกันมาก ตามอัตราการหยอด และปริมาณกระเทียมที่
มาก  
ค่า Miss Index  หรือค่าดัชนีบ่งบอกการเว้นว่าง เป็นระยะ
ต้นห่างกัน โดยเครื่องปลูกมมีากกว่าเกษตรกรประมาณ 
30% แสดงให้เห็นว่า  เครื่องปลกูยังให้ระยะต้นที่มากไปอีก
ด้วย   
ค่า Quality of feed index  หรอืค่าดัชนีแสดงคณุภาพการ
หยอด   โดยเครื่องปลูกมีคา่น้อยกว่าเกษตรกรประมาณ 
30% แสดงให้เห็นว่า  เครื่องปลกูยังให้ระยะต้นที่เหมาะสม
น้อยเกินไป  
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ค่า Precision หรือ ค่าความแม่นย าของเครื่องปลูก ได้
ประมาณ 25-28% [7] ซึ่ง เครื่องปลูกมีประสิทธิภาพความ
แม่นย าในการปลูกแตกต่างจากเกษตรกรอยู่ประมาณ 23% 
แสดงให้เห็นว่า  เครื่องปลูกยังไมม่ีความแม่นย า  เนื่องจาก
กลไกลการหยอดยังมีประสิทธิภาพน้อย 
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5. สรุปผล 
สรุปผลการด าเนินโครงการออกแบบเซิงพัฒนาเครื่อง

รีดเหล็กแผ่นส่วนหัวถังแก๊ส คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลร่วม
ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการกับทางบริษัทโดยได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีผลที่ได้จากโครงการนี้ คือ 1) ได้
แนวทางการออกแบบเครื่องรีดเหล็กแผ่นส่วนหัวถังแก๊ส 
2) ได้แบบภาพประกอบเครื่อง (3D) และแบบสั่งงานการ
ผลิตเครื่องจ านวน 1 ชุด 3) ได้ประมาณการต้นทุนการ
สร้างเคร่ืองฯ ซึ่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการ
น าแบบงานไปสร้างเคร่ืองต่อไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ก า ร วิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น จ า ก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัทที่
อนุญาตให้น าข้อมูลมาเผยแพร่บางส่วนในเชิงวิชาการได้ 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the influence of machining parameters which are consisted of 

spindle speed, feed rate and depth of cut on temperature rise in CNC milling process. In this research, the CNC milling 
machine and end mills TiCN 4 flute diameter of 10 millimeters were used to machine a carbon steel AISI 1050 under 
dry cutting condition. The temperature rise was measured by thermography technique using thermal imaging camera. 
The result shows that main effects that influence on temperature rise was radial depth of cut (Ae) and feed rate (F) 
with confidence level of 95%. Moreover, the minimum of temperature rise value was obtained with 800 rpm of spindle 
speed, 20 mm/min of feed rate and 2.5 mm of radial depth of cut. 
Keywords : Cutting temperature, Milling process, Thermography technique, High-speed end mills 
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2.  
 
2.1  

 (CNC Milling) 
 2 BRIDGEPORT VMC -

X Y Z 
 EZ-CAM 

G-code  
 

 
CNC milling BRIDGEPORT VMC 500-16 

 
2.1.2 (Cutting tool) 
 

End Mill)  
Co HSE) 

- TiCN) (D) 
l) d) 
L)   

2.1.3  (Material) 
 AISI 1050 

AISI 
1050 

235 HB 
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64 24  
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2.1.4 (Temperature measurement) 
 Thermal Imaging Infrared 
Camera: IR) FLIR E x Pixels 

± °C or ± of reading MSX® Thermal 
Image Enhancement Auto hot/cold spot 

° x ° - ° 
 

 

  

FLIR E  
 

 
 

 

Spindle Speed) Feed Rate) 
Radial Depth of Cut) 

- Dry cutting 

condition) Axial Depth of Cut) 
 

 

Factor Symbol 
Level 

Unit 
Low High 

Spindle Speed S 800 1270 rpm. 
Feed Rate F 20 60 mm/min. 

Radial Depth of Cut Ae 2.5 5 mm. 
Axial Depth of Cut Ap 10 mm. 

 
2.2.2 Tool path operation) 
 

 
2.2.3  

FLIR E50 
CNC  

800 1200 

FLIR Tool+ 
0 650 
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Tool path operation) 
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3.  
 
FLIR E50 

 

 Trise) 
 

T , Tpeak 
Trise Tpeak  T  
 

2  
Full Factorial Design  (°C ) 

RunOrder S F Ae T0 Tpeak TRise 
1 800 20 2.5 26.6 60.8 34.2 

2 1270 20 2.5 26.4 72.1 45.7 

3 800 60 2.5 26.4 86.2 59.8 

4 1270 60 2.5 26.4 80.6 54.2 

5 800 20 5 26.9 115.7 88.8 

6 1270 20 5 27.8 122.5 94.7 

7 800 60 5 24.4 137.2 112.8 

8 1270 60 5 27.3 119.6 92.3 

9 800 20 2.5 25.2 57.1 31.9 

10 1270 20 2.5 25.6 59.1 33.5 

11 800 60 2.5 26.1 72.3 46.2 

12 1270 60 2.5 26.4 73.9 47.5 

13 800 20 5 27.2 88.1 60.9 

14 1270 20 5 27.1 102.3 75.2 

15 800 60 5 27.9 150.7 122.8 

16 1270 60 5 27.3 131.5 104.2 

 
Run8 

(S=1270 rpm. F= 60 mm/min. Ae= 5 mm. Ap= 10 mm.) 

 
4.  
 

 
 

Main effects
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 23 
Analysis of Variance for Temp rise @ End Mill Surface (coded units) 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Main Effects 3 11853.4 11853.4 3951.12 35.43 0.000 

S 1 6.4 6.4 6.38 0.06 0.817 

F 1 1911.9 1911.9 1911.88 17.14 0.003 

Ae 1 9935.1 9935.1 9935.11 89.09 0.000 

2-Way Interactions 3 572.5 572.5 190.84 1.71 0.241 

S*F 1 367.7 367.7 367.68 3.30 0.107 

S*Ae 1 48.0 48.0 47.96 0.43 0.530 

F*Ae 1 156.9 156.9 156.88 1.41 0.270 

3-Way Interactions 1 109.7 109.7 109.73 0.98 0.350 

S*F*Ae 1 109.7 109.7 109.73 0.98 0.350 

Residual Error 8 892.1 892.1 111.52   

Pure Error 8 892.1 892.1 111.52   

Total 15 13427.7     

 S = 10.5601     PRESS = 3568.5 
 R-Sq = 93.36%   R-Sq(pred) = 73.42%   R-Sq(adj) = 87.54% 
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การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างเหล็กน้้าพี้ 
และแร่เหล็กที่พบในจังหวัดอุตรดิตถ์  

Study of mineral contents, mixed elements, and mechanical properties between 
Nam-Phi  iron mineral and other available iron mineral  in  Uttaradit.
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ได้ท าการสืบค้นแหล่งแร่ที่พบในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ แหล่งแร่เหล็กน้ าพ้ี แหล่งแร่เหล็ก
บ้านเขาเหล็ก แหล่งแร่เหล็กบ้านปางวุ้น จากการทดสอบค่าปริมาณร้อยละของเหล็ก (Fe) พบว่า แร่เหล็กน้ าพ้ีมี Fe
เท่ากับ 68.40 แร่เหล็กบ้านเขาเหล็ก เท่ากับ 67.10 และแร่เหล็กบ้านปางวุ้น เท่ากับ 57.24 โดยทั้ง 3 แหล่งเป็นแร่
เหล็กชนิดฮีมาไทต์ (Hematite) จากการน าแร่ที่ขุดได้มาย่อยแร่ ถลุง โดยใช้เตาแบบผสมผสานวิธีการแบบโบราณ 
และข้ึนรูปแท่งโดยการตีขึ้นรูป พบว่า ได้เหล็กน้ าพ้ีจ านวน 1,300 กรัม ได้เหล็กบ้านเขาเหล็ก จ านวน 773 กรัม และ
ได้เหล็กบ้านปางวุ้น จ านวน 873 กรัม จากการทดสอบปริมาณธาตุผสม พบว่า แร่เหล็กน้ าพ้ีมีปริมาณร้อยละ Cu 
และ W มากที่สุด เท่ากับ 0.675 และ 3.19 ตามล าดับ แร่เหล็กบ้านปางวุ้นมีปริมาณร้อยละของ C และ Mn มาก
ที่สุด เท่ากับ 1.8 และ 0.130 ตามล าดับ และแร่เหล็กบ้านเขาเหล็กมีปริมาณร้อยละของ Fe มากที่สุด เท่ากับ 96.47 
โดยแร่เหล็กทั้ง 3 แหล่ง สามารถที่จะน ามาถลุงและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ และมีคุณสมบัติเทียบกับเหล็กที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกับเหล็กทั่วไป  

ค้าส้าคัญ : แร่เหล็กน้ าพ้ี, แร่เหล็กบ้านเขาเหล็ก, แร่เหล็กบ้านปางวุ้น, เตาถลุงแบบผสมผสาน, เตาถลุงแร่, ปริมาณ
ธาตุผสมในเหล็กน้ าพี้   

Abstract 

This research has explored mineral deposit which found in the area of Uttaradit Province, 
Nampee iron. Baan Kao Lek iron and Baan Pang Woon. From the iron percentage testing (Fe) it 
was found that iron percentage (Fe) from Nampee iron, Baan Kao Lek iron and Baan Pang Woon 
are 68.40, 67.01 and 57.24, respectively. And all of them are Hematite. From the study mining are 
has been brought to processed, smelted by integrated smelter which combines ancient method 
and forged to a bar. Its obtains Nampee iron for 1,300 grams, Baan Kao Lek iron for 773 grams and 
Baan Pang Woon iron for 873 grams. From alloying element quantity testing was found that 
Nampee iron has maximum quantity of Cu and W for 0.675% and 3.19%, respectively. Baan Pang 
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Woon iron has maximum quantity of C and Mu for 1.8% and 0.130%, respectively. And Baan Kao 
Lek iron has maximum quantity of Fe for 96.47%. The iron ore from 3 areas are able to smelt and 
forge to be products and their qualifications are equivalent to industrial steel.     
 

Keywords: Nampee iron ore, Ban Kao Lek iron ore, Ban Pang Woon iron ore, integrated smelter, 
ore smelter, alloying element quantity in Nampee iron  
 
 

1. บทน้า 
 

    แร่เหล็กมีอยู่หลายชนิดที่ถูกค้นพบ ซึ่งแต่ละชนิดจะให้
ค่าร้อยละของเหล็กที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมากหรือน้อย
แล้วแต่ชนิดของแร่เหล็ก  มีนักวิชาการแบ่งชนิดของแร่
เหล็ก คือ แร่เหล็กแมกนีไทต์ (Magnetite) มีสูตรทางเคมี 
Fe3O4  แร่เหล็กไลมอไนต์ (Limonite) มีสูตรทางเคมี 
Fe2O3nH2O แร่ เหล็กไพไรต์  (Pyrite) มีสูตรทางเคมี 
Fe3S2 แร่ เหล็กซิ เดอไรต์  (Siderite)  มีสูตรทางเคมี 
FeCO3 และในพ้ืนที่บ้านน้ าพ้ี พบแร่เหล็กน้ าพ้ี เป็นชนิด  
ฮีมาไทต์ (hematite) มีสูตรทางเคมี Fe2O3 B. Peters, 
[1] ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยปี 2559 [2], ในการน าแร่
เหล็กน้ าพ้ีทดสอบยังส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่เขต 3 จ านวน 2 แหล่ง [2, 3] คือ แร่เหล็ก 
น้ าพ้ีในพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ าพ้ี ซึ่งปัจจุบันไม่อนุญาตให้
ประชาชนและผู้ประกอบการขุดแร่เหล็ก (เนื่องจากการ
อนุรักษ์ของจังหวัด) พบค่าร้อยละของแร่เหล็กน้ าพ้ีเฉลี่ย
เท่ากับ 61.85 และแหล่งแร่เหล็กน้ าพ้ีในแหล่งขุดแร่
ปัจจุบันที่มีการขุดอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์  ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีขุดแร่เหล็กมาใช้งานท าผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน พบค่า
ร้อยละของแร่เหล็กน้ าพ้ีเฉลี่ยเท่ากับ 59.06 [4] ซึ่งแร่
เหล็กทั้ง  2 แหล่งให้ค่าร้อยละที่ไม่แตกต่างกันมาก  และ
ในพิพิธภัณฑ์ยังพบร่องรอยการขุดแร่ในอดีต คือ บ่อพระ
แสง และบ่อพระขรรค์ ที่มีการสืบต่อด้านความรู้ว่าแร่
เหล็กน้ าพี้ท้ัง 2 บ่อ  เป็นแหล่งแร่เหล็กที่น าแร่มาถลุงเพ่ือ
ท าพระขรรค์   และดาบ เหล็ กน้ า พ้ี เ พ่ื อน า ถว าย

พระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณตามค าบอกเล่าสืบต่อกัน
มา การถลุงในประเทศฝั่งยุโรปใช้เตาสูงในการถลุงแร่
เหล็ก  ใช้เชื้อเพลิงถ่านโค้ก (Coke) หินปูน (Limestone) 
ท าให้เกิดความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง [3, 5, 6] ท าให้เกิดการ
หลอมละลาย จะได้เหล็กดิบ (Pig Iron)  

      การถลุงแร่เหล็กน้ าพ้ีในอดีตของชาวบ้านน้ าพ้ี  ใช้เตา
ที่สร้างขึ้นจากการปั้นโดยใช้ดินเหนียวผสมกับวัสดุที่มี    
ในท้องถิ่น ซึ่งพบได้จากร่อยรอยของเตาถลุงที่พบในพ้ืนที่  
มีรูปทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ   
60-70 เซนติเมตร ความสูง 80 เซนติเมตร ใช้แรงดันลม
จากการอัดอากาศในวัตถุรูปทรงกระบอกจ านวน 1-2 ลูก 
ใช้แรงงานคนในการสร้างแรงลม [14] ดังแสดงรูปที่ 1 
 

     

    รูปที่ 1 แสดงซากเตาถลุงเหล็กน้ าพี้ในอดีต [14] 
 

    จากข้อมูลด้านวัตถุที่พบในหมู่บ้านน้ าพ้ีจึงเป็นหลักฐาน
ที่พิสูจน์ได้ว่า  พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งถลุงแร่เหล็กที่ใหญ่  
และดีที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบัน [3, 6] 
(รูปที่ 2 a.) เทียบเท่าเหล็กที่ใช้ในต่างประเทศ (รูปที่ 2 b.) 
และในประเทศที่พบในแหล่งต่าง ๆ  [8, 10] 
     เนื่องจากความต้องการใช้งานที่มีมากในอดีต จึงใช้เป็น
วัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และจากปัญหา
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ความต้องการการใช้งานที่มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และการ
ขาดซึ่งข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการ เช่น การทดสอบปริมาณ
ธาตุผสมจากแหล่งแร่ที่พบในพ้ืนที่  
     วัตถุประสงค์การวิจัยนี้จึงจะท าการสืบค้นแหล่งแร่ 
การถลุงแร่ การขึ้นรูปชิ้นทดสอบ และท าการทดสอบ
ปริมาณธาตุผสมที่ท าให้คุณสมบัติที่ดีกับเหล็ก โดยใช้
เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer) เพ่ือเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของแหล่งแร่ต่าง ๆ  
 

  
a. การถลุงแร่ในหมู่บ้าน   

เหล็กน้ าพ้ี [3] 
b. การถลุงในสหราชอาณาจักร 
[7] 

 

      รูปที ่2 แสดงการถลุงแร่เหล็กในอดีตท่ีผ่านมา 
 

2. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
 

    2.1 การลงพื้นที่ การศึกษาแหล่งแร่เหล็กน้ าพ้ี ได้
ส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีต าบลน้ าพ้ี อ าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์เหล็กน้ าพ้ี
มาที่สุด [3, 4, 11, 12] จากการน าแร่เหล็กน้ าพ้ีมาถลุงใน
เตาถลุง และการตีขึ้นรูป ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ ดาบ
เหล็กน้ าพ้ี พระขรรค์เหล็กน้ าพ้ี  และมีดเหล็กน้ าพ้ี  ดัง
แสดงรูปที่ 3 แสดงการลงพ้ืนที่แหล่งแร่ และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์น้ าพี้ 
 

  
 

      รูปที ่3 แสดงการลงพื้นที่ค้นหาแหล่งแร่ 
 
 

     2.2 การเก็บตัวอย่างแร่  การศึกษาแหล่งแร่เหล็กบ้าน
เขาเหล็ก ตั้งอยู่ทีบ่้านเขาเหล็ก ต าบลวังแดง  อ าเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ การส ารวจแร่ประสานผู้รู้ในพ้ืนที่  และท า
การขุดแร่ และย่อยเพื่อเตรียมการถลุงในขั้นตอนการวิจัย  
     การเก็บตัวอย่างแร่เหล็กบ้านปางวุ้น ตั้งอยู่ที่ต าบล
ผักขวง อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษา
ประสานกับกลุ่มผู้รู้ และนักวิชาการเหมืองแร่ ท าการขุด
ค้นแร่ที่เหล่งแร่ น ามาย่อยและการแต่งแร่ เพ่ือเตรียมการ
ถลุงโดยใช้เตาถลุงแบบผสมผสานวิธีการโบราณ [3] แสดง
รูปที่ 4  
 

  
 

          รูปที ่4 แสดงการถลุงแร่เหล็กท้ัง 3 แหล่ง 
 

     2.3 การถลุงแร่เหล็ก การถลุงจะใช้ตัวอย่างแร่ที่ผ่าน
การย่อยจ านวนตัวอย่างละ 20 กิโลกรัม ใช้การควบแรงดัน
ลมเข้าเตาถลุงปริมาณที่ เท่ากันใช้ถ่านไม้จ านวน 20 
กิโลกรัม/เตา  เครื่องเป่าลมขนาด 1 แรงม้า (Hp) จ านวน 
1 ตัว [3, 9] การถลุงแสดงดังรูปที่ 5  
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงแร่เหล็กท่ีผ่านการถลุงด้วยเตาถลุง 
 

     เมื่อการถลุงแร่เหล็กน้ าพ้ี การถลุงแร่เหล็กบ้านเขา
เหล็ก และการถลุงแร่เหล็กบ้านปางวุ้น จะน ามาขึ้นรูปแบบ
แท่งในพ้ืนที่บ้านน้ าพ้ี พบว่า แร่แต่ละแหล่งได้ปริมาณ
เหล็กท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณแร่เหล็กท่ีถลุงได้แต่ละแหล่งแร่ 
   แหล่งแร่เหล็ก ปริมาณเหล็กที่

ถลุงได้ (กรัม) 
แหล่งแร่เหล็กน้ าพี ้ 1,300  
แหล่งแร่เหล็กบ้านเขาเหล็ก 773  
แหล่งแร่เหล็กบ้านปางวุ้น 873  
       จากตารางที่ 1 แสดงปริมาณแร่เหล็กที่ถลุงได้แต่ละ
แหล่งแร่ พบว่า แต่ละแหล่งแร่ให้ปริมาณเหล็กที่แตกต่าง
กัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการน าแร่เหล็กก่อนการถลุง
ตรวจสอบปริมาณธาตุเหล็กที่ส านักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า แร่เหล็กน้ าพ้ีมีปริมาณแร่เหล็กเท่ากับ 
68.40 แร่เหล็กบ้านเขาเหล็กมีปริมาณแร่เหล็กเท่ากับ 
67.01 และแร่เหล็กบ้านปางวุ้นมีปริมาณแร่เหล็กเท่ากับ 
57.24 โดยทั้ง 3 ชนิดเป็นแร่ชนิดฮีมาไทต์ (Hematite) 
 

3. ผลการวิจัย 
 

     จากการขุดแร่ การแต่งแร่ การถลุงแร่ และการตีขึ้นรูป 
ได้แท่งเหล็กจากแร่ทั้ง 3 แหล่งแร่ (ดังแสดงรูปที่ 7) การ
วิจัยได้น าเหล็กทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติเชิงกล โดยการ
ทดสอบด้วยเครื่องสเป็กโตรมิเตอร์ (Spectrometer) ซึ่ง
จะแสดงถึงปริมาณธาตุผสมจากการทดสอบ ซึ่ งการ
ทดสอบจะเก็บค่าปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ปริมาณธาตุ
คาร์บอน (C) ปริมาณธาตุทองแดง (Cu) ปริมาณธาตุ
แมงกานิส (Mn) ปริมาณธาตุทองแดง (Cu) และปริมาณ
ธาตุทังสเตน (W) ที่ผสมในเหล็กน้ าพ้ี เหล็กบ้านเขาเหล็ก 
และเหล็กบ้านปางวุ้น ดังแสดงดังนี้  
 

 
รูปที่ 7 แสดงแท่งเหล็กทั้ง 3 แหล่งแร่ 

     3.1 ผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กน้ าพ้ี การทดสอบ
ปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุคาร์บอน (C) ธาตุทองแดง 
(Cu) ธาตุแมงกานิส (Mn) ธาตุทองแดง (Cu) และธาตุ
ทังสเตน (W) ทีผ่สมในเหล็กน้ าพ้ี แสดงผลดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กน้ าพ้ี 

คร้ังที่ Fe% C% Cu% Mn% W% 

1 79.7 0.0458 0.740 0.234 3.72 

2 86.2 0.0185 0.461 0.369 2.14 

3 76.7 0.0965 0.824 0.294 3.72 
รวม 80.8 0.0536 0.675 0.299 3.19 

 

     3.2 ผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กบ้านเขาเหล็ก 
การทดสอบปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุคาร์บอน (C) ธาตุ
ทองแดง (Cu) ธาตุแมงกานิส (Mn) ธาตุทองแดง (Cu) 
และธาตุทังสเตน (W) ที่ผสมในเหล็กบ้านเขาเหล็ก 
แสดงผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กบ้านเขา
เหล็ก 

คร้ังที่ Fe% C% Cu% Mn% W% 

1 94.9 0.0681 0.0324 0.028 0.019 

2 97.1 0.1110 0.0350 0.031 0.017 

3 97.4 0.0594 0.0389 0.025 0.015 
รวม 96.46 0.0795 0.0354 0.028 0.017 

 

     3.3 ผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กบ้านปางวุ้น การ
ทดสอบปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุคาร์บอน (C) ธาตุ
ทองแดง (Cu) ธาตุแมงกานิส (Mn) ธาตุทองแดง (Cu) 
และธาตุทังสเตน (W) ที่ผสมในเหล็กบ้านปางวุ้น ดังแสดง
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบปริมาณธาตุเหล็กบ้าน  
ปางวุ้น 

คร้ังที่ Fe% C% Cu% Mn% W% 

1 84.6 1.80 0.698 0.120 3.72 

2 85.7 1.80 0.553 0.128 2.97 

3 87.8 1.80 0.313 0.143 1.57 

รวม 86.03 1.80 0.521 0.130 2.75 
 

      

4. อภิปรายผล 
 

     การเปรียบเทียบส่วนผสมปริมาณธาตุของตัวอย่าง
เหล็กน้ าพ้ี เหล็กบ้านเขาเหล็ก และเหล็กบ้านปางวุ้น 
พบว่า เหล็กทีม่ีปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) มากที่สุด คือ เหล็ก
บ้านเขาเหล็กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.46 เหล็กที่มีปริมาณธาตุ
คาร์บอน (C) มากที่สุด คือ เหล็กบ้านปางวุ้นมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.80 เหล็กที่มีปริมาณธาตุทองแดง (Cu) มากที่สุด 
คือ เหล็กน้ าพ้ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6750 เหล็กที่มีปริมาณ
ธาตุแมงกานิส (Mn) มากที่สุด คือ เหล็กบ้านปางวุ้นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.130 และเหล็กที่มีปริมาณธาตุทังสเตน 
(W) มากที่สุด คือ เหล็กน้ าพี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 
 

 5. บทสรุป 
 

     จากการวิจัยน าแร่มาถลุง แร่ที่ได้จากแหล่งแร่จ านวน 
3 แหล่ง คือ แร่เหล็กน้ าพ้ี แร่เหล็กบ้านเขาเหล็ก และแร่
เหล็กบ้านปางวุ้น โดยทั้ง 3 แหล่งให้ปริมาณเหล็กที่
แตกต่างกัน จึงน ามาสร้างชิ้นทดสอบทดสอบปริมาณธาตุ
เหล็กที่ได้ให้ค่าคุณสมบัติที่ดีแตกต่างกัน เช่น ค่าปริมาณ
ธาตุคาร์บอน (C) ของเหล็กบ้านปางวุ้นที่มีมากถึง 1.80 จะ
ท า ใ ห้ เ ห ล็ ก มี ค ว ามส ามารถ ในกา รชุ บ แข็ ง ที่ ดี  มี
ความสามารถน ามาสร้างผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องใช้ ได้ดี มี
ความสามารถในการชุบแข็ง แต่การขึ้นรูปอาจต้องใช้
ทรัพยากรมาก ด้านเหล็กน้ าพ้ีที่มีค่าปริมาณธาตุคาร์บอน
น้อย 0.0536 มีความสามารถในการชุบแข็งที่น้อยแต่การ

ขึ้นรูปจะท าได้ง่ายกว่าเหล็กที่มีคาร์บอนมาก  ส่วนค่า
ปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุทองแดง (Cu) ธาตุแมงกานิส 
(Mn) และธาตุทังสเตน (W) อยู่ ในเกณฑ์ที่สู ง ท าให้มี
ความสามารถในการใช้งานเชิงกลของเหล็กแต่ละแหล่งแร่
ได้ดี 
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Abstract 

The research is to apply for using Infrared Temperature Sensors with the temperature control system of durian 

stirring machine. For enterprise group of Lap Lae fruit transformation is Mae Poon sub  district, Lap Lae district, Uttaradit 

province. The working is divided into two parts; the temperature inspection by using Infrared Temperature Sensor and 

the temperature control system of rotation servo value. The first part is the temperature inspection by using Infrared 

Temperature Sensor. There are two series. The temperature measurement is from the side of woks and the middle of 

woks.  The data is recorded by the data processing system in order to show the value in 7 inch touch screen monitor. 

The second part is the temperature control system of rotation servo valve. The temperature data series are compared 

with the temperature value following the condition of gasometric control. Based on the experiment, the consequences 

were found the comparison between the temperature control system and temperature equipment standard as the 

following results; At 60 degree Celsius is a margin of error as equal as 0.625 percentages, At 70 degree Celsius is a margin 

of error as equal as 0.841 percentages, and At 80 degree Celsius is a margin of error as equal as 0.823 percentages. The 

temperature control system of rotation servo valve is able to adjust to turn amount of gas following temperature 

condition via the touch screen monitor. 

Keywords : Temperature Control, Servo Valve, infrared temperature sensor 
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Abstract 
The purpose of this research propose is to improve hybrid algorithm to bisection method and Newton-

Raphson method to compute roots of nonlinear equations. Numerical experiments for various tests nonlinear equations 
confirm performance for the improved  hybrid algorithm to be compared with. 
Keywords : Bisection method, Newton Raphon method, Hybrid Algorithm, Nonlinear equations 
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Abstract 

 This research purpose was to develop a smart farm control system with Arduino boards for control soil 

temperatures, soil humidity and air humidity. It is consist of 3 main part: 1) board development 2) browser control and 

3) browser display. The system was developed using the C language to develop an Arduino board and store the 

database in Firebase. The temperature and humidity in both soil and air by two sensors. The first sensor is a module for 

measuring air temperature and humidity. The second sensor is a humidity sensor module. Both sensors are connected 

to Arduino boards and add Node MCU ESP8266 to connect to the Internet. Relay modules are used to receive data 

from the Arduino board for control the electrical circuits, pump water, mist pump and ventilator work. Controlling the 

browser uses Visual Studio code 2018 to develop and use JavaScript charts to display graph data on browser. 

 The system works automatically when tested for moisture content, temperature and humidity. If the humidity 

in the soil is greater than or equal to 600%, the drip system will work. If the air temperature is greater than or equal to 

35°C, the mist system and the fan will work. If the humidity in the air is less than or equal to 50%, the mist system will 

work. This smart farm has the right temperature and humidity to grow crops. 

Keywords : Smart farm, Microcontroller, Arduino 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่ภายในคลังสินค้าส าเร็จรูป 
Increasing of Space Utilization in Finished Good Warehouse 

                                                                
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก1 และวรฤทัย ชูเทียร2 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการปรับปรุงพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าส าเร็จรูป โดยการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการ จัดคลังสินค้าและ
หลักการวิเคราะห์ ABC โดยท าการศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีเงื่อนไขในการผลิตแบบตามค าส่ังซ้ือ ซ่ึงมีเขื่อนไขในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่มี
ความยุ่งยากต่อการบริหารจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูปที่มีพื้นที่จัดเก็บจ ากัด และต่อท าการแยกบริเวณผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน จากการศึกษา
จ านวนการเข้าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตตามค าส่ังซ้ือในคลังสินค้าส าเร็จรูป ในส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตตามค าส่ังซ้ือ พบว่าสินค้าที่
จัดเก็บแบบซ้อนทับไม่ได้จ านวนมาก ท าให้ในบางเดือนมีพื้นท่ีในการจัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ จึงเสนอวิธีการติดต้ังช้ันวางสินค้าให้สามารถวาง
สินค้าซ้อนทับกันได้และจัดวางสินค้าโดยใช้หลักการการก าหนดทิศทางวิธีหันหลังชนหลังร่วมกับวิธีการวิเคราะห์ ABC และใช้เทคนิคการ
พยากรณ์ในการตรวจสอบความเพียงพอของจ านวนพาเลทที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้า ส่งผลให้สามารถเก็บสินค้าได้จ านวนมากขึ้นจากเดิม 
93.75% และ 68.18 %  ในแต่ละบริเวณการจัดเก็บสินค้า 
 
ค าส าคัญ: การจัดเก็บสินค้า ; การพยากรณ์คลังสินค้าส าเร็จรูป ; การจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป 
 

Abstract 
 This work investigated the finished goods warehouse make-to-order products, it was found that no enough 
storage area for a numerous non-overlapping products. This study proposed to improvement the warehouse area 
utilization by installing product shelves and arranging products by applying a back-to-back storage concept and ABC 
analysis technique. However, the forecasting theory was applied to confirm adequacy of pallets in each month. The 
result of improvement is increasing the storage areas, as the warehouse could store only 64 pallets of allergenic 
products in initial, after implementation could store 120 pallets of the products, which increased by 56 pallets or 
93.75%. In case of non-allergenic products, the warehouse could store about 66 pallets of products in the past and 
after implementation could store 90 pallets, 24 pallets or 68.18% are increased. 
 
Keywords: Warehouse Management ; ABC Analysis ; Forecasting 
 
 

1. บทน า 
งานวิ จัยน้ี ศึกษากระบวนการการท างานของแผนก

คลังสินค้าในส่วนของคลังสินค้าส าเร็จรูป (Finish Goods) จาก
ข้อมูลของส่วนกระบวนการผลิตที่ท าการส่งผลิตภัณฑ์มาจัดเก็บใน
คลังสินค้าส าเร็จรูปมีทั้งแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตเพื่อรอจ าหน่าย
และผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตตามค าส่ังซ้ือของลูกค้าซ่ึงผลิตภัณฑ์แบ่ง

ออกเป็นผลิตภัณฑ์ซ้อนทับได้และผลิตภัณฑ์ซ้อนทับไม่ได้ ในการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีสารก่อเกิดภูมิแพ้และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารก่อ
เกิดภูมิแพ้ การจัดเก็บต้องเป็นโซนแยกกัน ผลิตภัณฑ์แบบผลิตตาม
ค าส่ังซ้ือของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถวางซ้อนพา
เลทได้ เน่ืองจากจะท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้และในส่วน
ของบรรจุภัณฑ์แบบกล่องก็ไม่สามารถซ้อนทับกันได้ ซ่ึงท าให้พื้นที่ใน
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การจัดเก็บผลิตภัณฑ์มีไม่เพียงพอส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตตาม
ค าส่ังซ้ือของลูกค้า จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ออกแบบ
แนวทางในการแก้ไขโดยใช้หลักการการจัดการคลังสินค้า โดยการน า
ช้ันวางผลิตภัณฑ์  (Stacking Pallet) เข้ามาติดต้ังในคลังสินค้า
เพื่อให้คลังสินค้ามีพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็
ตามในการติดต้ังช้ันวางพาเลทไม่จ าเป็นต้องติดต้ังทั้งคลังสินค้า 
ดังน้ันการติดต้ังช้ันวางจัดเก็บผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตตามค าส่ังซ้ือใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ซ้อนทับไม่ได้เท่าน้ัน จากน้ันใช้หลักการ ABC 
Analysis มาช่วยในการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ให้เป็นหมวดหมู่สินค้า ซ่ึง
จะช่วยให้คลังสินค้าสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นส่งผลให้
ระยะเวลาในการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ลดลงได้อีกด้วย[2][3] 

2. ขอบเขตการวิจัย 
ปรับปรุงพื้นที่ ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ในคลังสินค้า

ส าเร็จรูปของผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตตามค าส่ังซ้ือของลูกค้าให้มีพื้นท่ี
ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์มากข้ึนจากเดิมและจัดวางช้ันวางผลิตภัณฑ์
ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและการน าผลิตภัณฑ์ไป
ออกจากคลังสินค้า 

3. วิธีการวิจัย 
  งานวิจัยน้ีท าการปรับปรุงพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปตามขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 1 โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โรงงานเพื่อศึกษาปัญหาที่แท้จริงตามหลักการการจัดการคลังสินค้า
[6] จากน้ันน าหลักการ ABC Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงแผนผังคลังสินค้าและจัดหมวดหมู่
สินค้าซ่ึงจะส่งผลให้คลังสินค้ามีพื้นที่ส าหรับการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น
[1][8] และใช้ทฤษฎีการพยากรณ์ เชิงป ริมาณ (Quantitative 
Forecasting) พิจารณาเพื่อให้เกิดความเช่ือม่ันในการตัดสินใจ
ส าหรับการปรับปรุง[4][5][10] 
  จากการศึกษาข้อมูลคลังสินค้าส าเร็จรูปพบว่าสินค้าที่มี
การจัดเก็บถูกแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีตามประเภทของการก่อให้เกิดภูมิแพ้
ของผลิตภัณฑ์ และแต่ละชนิดยังมีผลิตภัณฑ์ที่ซ่อนทับได้และไม่ได้
เป็นเง่ือนไขในการจัดการพื้นที่จัดเก็บท าให้ผู้วิจัยต้องค านึงถึงเง่ือนไข
ดังกล่าวข้างต้นในการออกแบบการจัดเก็บสินค้า อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปรับปรุงการจัดเก็บสินค้างานวิจัยน้ี
ยังท าการวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการร่วมด้วย 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

รูปที่ 2 แผนผังการจัดวางแบบหลังชนหลัง 
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 การบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ท าการศึกษามีข้อจ ากัดในการจัดเก็บนอกจาก

จะต้องแบ่งบริเวณในการจัดเก็บสินค้าที่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้และไม่
ก่อให้เกิดภูมิแพ้แยกออกจากกันแล้ว ยังต้องท าการพิจารณาในส่วน
ของข้อจ ากัดการการซ้อนทับประกอบด้วย ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูล
ความถี่ในการเข้ารับการจัดเก็บของสินค้าโดยใช้หลักการ ABC 
Analysis ส าหรับสินค้าที่ซ้อนทับไม่ได้ เน่ืองจากต้องบรรจุไว้บนพา
เลท ท าให้สามารถแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้ ดังรูปที่ 2 และรูป
ที่ 3  ซ่ึงพบว่า การจัดวางสินค้าแบบหลังชนหลังมีความเหมาะสม
ที่สุดส าหรับกรณีน้ี เน่ืองจากสามารถจัดสรรพื้นที่ให้เก็บสินค้าได้
จ านวนมากที่สุดเม่ือเทียบกับการจัดวางในแบบอื่นๆ ตามหลักการ
การก าหนดทิศทางการจัดเก็บรักษาสินค้า[7][8] ทั้งน้ีผู้วิจัยยังท าการ
ปรับปรุงพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ภายในคลังสินค้าดังกล่าว
ภายใต้การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางผังโรงงาน ซ่ึงได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ อัตราในการผลิตรวมไปถึงล าดับ
ขั้นตอนในการผลิต บริเวณที่ เป็นส่วนสนับสนุนการผลิต และ
ระยะเวลาที่เกิดจากผลกระทบในการจัดผังคลังสินค้า[9] 

 
รูปที่ 3 การเก็บรักษาแบบหันหลังชนหลังและก าหนดต าแหน่ง 

การวางของกลุ่มสินค้าตามหลักการ ABC Analysis 

4.2 การใช้เทคนิคการพยากรณ์เพื่อตรวจสอบความ
พอเพียงของพาเลทจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 

ผลจากการพยากรณ์ ด้วยการเลือกวิธีการพยากรณ์ที่
แตกต่างกันตามลักษณะของข้อมูลของจ านวนสินค้าที่ มีความ
ต้องการการจัดเก็บในพาเลทที่เตรียมไว้เป็นดังตารางที่ 1 พบว่าพา
เลทที่จัดเตรียมไว้ใช้ในการจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการในการจัดเก็บ ซ่ึงแสดงดังแผนภูมิในรูปท่ี 4 

4.3  การติดต้ังช้ันวางผลิตภัณฑ์ (Stacking Pallet)  
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ้อนทับได้จ าเป็นต้องมีการติดต้ัง

ช้ันวางเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากการจัดเก็บ 
 

ตารางที่ 1 ความเพียงพอของพื้นที่จัดเก็บ 

ประเภทสินค้า 
จ านวนพาเลท 
ที่จัดเตรียม 

ค่าพยากรณ์+ค่า
คลาดเคลื่อน 

พอเพียง 

AA 11 9 √ 
AB 8 8 √ 
AC1 93 51 √ 
AC2 4 4 √ 
NA 13 10 √ 
NB 18 18 √ 
NC1 64 55 √ 
NC2 7 7 √ 

 
5. บทสรุป 

งานวิจัยเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ภายใน
คลังสินค้าส าเร็จรูป โดยมีการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางวิศวกรรมมา
ช่วยในการแก้ไขปัญหาการจัดคลังสินค้า ได้แก่ ความสูญเปล่า 7 
ประการ การจัดคลังสินค้า การวิ เคราะห์ ABC Analysis และ
หลักการการพยากรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจ านวนการจัดเก็บสินค้า
ที่ซ้อนทับไม่ได้ของสินค้าประเภทผลิตตามค าส่ังซ้ือให้สามารถจัดเก็บ
สินค้าได้เพียงพอ และมีการจัดเก็บสินค้าในต าแหน่งที่เหมาะสมให้
เป็นระเบียบ  

การด าเนินงานวิจัยได้ท าการจัดคลังสินค้าโดยวิธี การ
ก าหนดทิศทางการเก็บรักษาดังน้ี 1) การเก็บรักษาแบบทางเดินถึง
ทางเดิน 2) การเก็บรักษาแบบหันหลังชนหลัง 3) การเก็บรักษาแบบ
การหันข้างชนหลัง โดยน าทั้ง 3 แบบ มาเลือกแบบทีเหมาะสมที่สุด
ส าหรับการจัดเก็บให้กับโรงงานงานกรณีศึกษา โดยให้ความส าคัญ
กับแบบที่สามารถจัดเก็บจ านวนพาเลทได้มากที่สุด ดังน้ันแบบที่
เลือก คือ แบบการเก็บรักษาแบบหันหลังชนหลัง  
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ผลจากการเลือกแบบการเก็บรักษาแบบหันหลังชนหลัง 
ก่อนการด าเนินงานสินค้าประเภทที่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้และสินค้า
ประเภทที่ไม่มีสารก่อให้เกิดภู มิแพ้ จ านวนพาเลทพื้นที่ภายใน
คลังสินค้าส าเร็จรูปสามารูป จัดเก็บได้  64  พาเลท และ 66 
ตามล าดับ หลังด าเนินการจัดเก็บได้ 120 พาเลท และ 90 พาเลท 
เพิ่มขึ้น  93.75% และ 68.18% ตามล าดับ โดยสรุปได้ดังตารางที่ 2 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี พบว่าทฤษฎีในการ
พยากรณ์มีประโยชน์ย่ิงในการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความ
เช่ือม่ันในการวิเคราะห์ความเพียงพอของการจัดเก็บสินค้าใน
คลังสินค้า ช้ีให้เห็นได้ว่าแนวทางในการท าการศึกษาวิจัยในการ
บริหารจัดการพื้นท่ีในการจัดเก็บสินค้าหรือคลังสินค้า สามารถขยาย
ผลต่อไปยังคลังสินค้าในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ได้ 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้าส าเร็จรูป 

ตัวช้ีวัด ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ ผลลัพท์จากการปรับปรุง 

จ านวนพาเลทท่ีพื้นท่ีสามารถ
จัดเก็บได้ 

สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 64 (พาเลท) 120 (พาเลท) เพิ่มขึ้น  93.75 % 

สารที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 66 (พาเลท) 90 (พาเลท) เพิ่มขึ้น 68.18 % 

การแบ่งกลุ่มสินค้า สารที่ก่อให้เกิดภูมแพ้ 
ไม่มี มี 

- 

สารที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ - 

พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่แน่นอน
ของสินค้าแต่ละชนิด 

สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 
ไม่มี มี 

- 

สารที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ - 

 

 
 

 
 

  
รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงความพอเพียงของพาเลทท่ีเตรียมไว้เม่ือเทียบกับจ านวนที่คาดการณ์จากการพยากรณ์ 
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Abstract 
This work is to study requisition process of hexagon nuts in warehouse. The aim of research is to increased 

requisition efficiency and reduced mistake counting. This research included 4 steps of operation, first step was study 
requisition process of hexagon nuts, second step was problem analysis and equipment designed, third step was 
equipment created and fourth step test and result analysis. Before, improvement the 2,000 pieces of M6, 1,000 pieces 
of M10 and 500 pieces of M12 hexagon nuts were counted by worker. The average time showed 51 minute within 2% 
counting error. After process improvement same the condition as before improvement but used counter weighing 
machine the averaged time in counting process were showed 3 minute without counting error. Conclusion for the 
results showed to increased requisition efficiency 88.8% without counting error.  
Keywords:  Requisition Process, Hexagon Nuts, Counting 
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Logistics Management of Rice Mill Entrepreneurs in Northeastern Region 
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บทคัดย่อ 

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาใช้โปรแกรม SPSS Version 25 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้โปรแกรม AMOS Version 25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในการ
จัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ พบว่า ด้านการจัดการสินค้าคงคลังมีผลเชิงบวกต่อการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสีข้าว 
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้มากที่สุดร้อยละ 99.80 ด้านการขนส่ง ร้อยละ 94.60 ด้านการบริหารคลังสินค้า ร้อยละ 94.20 และด้านการ
จัดซื้อ ร้อยละ 88.70 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ประกอบการ พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ค าส าคัญ : โลจิสติกส์ ผู้ประกอบการและโรงสีข้าว 
 

Abstract 
 
               This research study aim the logistics management components of Rice mill entrepreneurs in the northeastern 
region. The Quantitative data were collected by using questionnaires from the Rice mill entrepreneurs in the 
northeastern region. Descriptive statistics analysis using SPSS Version 25, first-order validation analysis, and causal 
relationship analysis with empirical data. Using AMOS Version 25. The analysis of components in the logistics 
management of the entrepreneurs found that inventory management had a positive effect on logistics management of 
rice mill entrepreneurs. The transportation relationship was 94.60 percent, 94.20 percent, 94.20 percent and 88.70 
percent, respectively. In addition, according to the analysis of the causal relationship with empirical data of 
entrepreneurs, it was revealed that all models are in relation to the empirical data.  
Keywords : Logistics, Entrepreneurs and Rice mill 
 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
    ภูมิภาคเอเชียเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ส่าคัญของโลก มีผลผลิต
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมดของโลก ซึ่ง
การผลิตของหลายประเทศเน้นผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
เป็นหลัก โดยเฉพาะจีน อินเดียและอินโดนีเชีย  มีผลให้การค้าข้าว
ในตลาดโลกมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8-9 ของผลผลิตทั้งหมดโดย
ประเทศผู้ส่งออกหลักในปี 2558 คือ ไทย สัดส่วนการส่งออก
ประมาณร้อยละ 24 ของปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกตามด้วย
อินเดีย ร้อยละ 22 และเวียดนามร้อยละ 17 
    ปัจจุบันไทยมีพื้นที่นาข้าวประมาณ 62 ล้านไร่ทั่วประเทศ ให้
ผลผลิตข้าวเปลือก 31 ล้านตันต่อปี (หรือ 20.5 ล้านตันข้าวสาร )
การปลูกข้าวของไทยเน้นพึ่งน้่าฝน มีช่วงเวลาเพาะปลูกในเดือน 
ก.ค.-ก.ย.ของทุกปี ซึ่งเรียกว่า “ข้าวนาปี” มีผลผลิตประมาณร้อยละ 

85 ของผลผลิตรวม และอีกร้อยละ 15 เป็นข้าวที่ปลูกนอกฤดู
เพาะปลูกซึ่งอาศัยน้ าจากระบบชลประทาน ซึ่งเรียกว่า “นาปรัง” 
    ไทยมีผลผลิตข้าวเกินความตอ้งการบริโภคคอ่นข้างมาก เนื่องจาก
มีการขยายพื้นที่ปลูกและการพัฒนาพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่อง 
ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวของตลาดในประเทศมีเพียงปีละ 10-
12 ล้านตันข้าวสาร [1] และเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตในแต่ละปี
ค่อนข้างต่ าท าให้การส่งออกข้าวของไทยจึงมีสัดส่วนสูงขึ้นเป็นล าดับ
ปัจจุบันส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 ของผลผลิตข้าวทั้งหมดข้าวไทย
ถือว่าได้เปรียบด้านคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมาช้านานในตลาดโลก
ท าให้ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโดยการส่งออกข้าวไทยแบ่งเป็น
ข้าวขาว (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของปริมาณการส่งออก) ข้าวนึ่ง
และข้าวหอมมะลิ  (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 และร้อยละ 14 
ตามล าดับ) ที่เหลือเป็นการส่งออกปลายข้าวและข้าวเหนียว โดยไทย
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มีการส่งออกข้าวไป 150 ประเทศทั่วโลก มีตลาดส่งออกส าคัญคือ 
จีน (สัดส่วนร้อยละ 10) สหรัฐฯ (ร้อยละ 9) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 7) 
ประเทศแถบแอฟริกา และ อาเซียน เป็นต้น อย่างไรก็ตามการ
แข่งขันในตลาดค้าข้าวโลกทวีความรุนแรงข้ึน  
   โลจิสติกส์ หรือ ห่วงโซ่อุปทานหรือเครือข่ายโลจิสติกส์คือ การใช้
ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ
ทรัพยากร มาประยุกต์ เข้าด้วยกัน โกศล ดีศีลธรรม [2] เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ด าเนินการ และการควบคุม
การไหลของทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้า
หรือบริการ จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า กิจกรรมของห่วงโซ่อุปทานจะ
แปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบและวัสดุอื่นๆให้กลายเป็น
สินค้าส าเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย  
   ระบบโลจิสติกส์ข้าวไทยประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลาย
ส่วนเริ่มจากชาวนาเป็นผู้ผลิตข้าวเปลือก และผ่านกระบวนการไป
แปรสภาพข้าวเปลือกเป็น ข้าวสาร โดยอาจถูกส่งผ่านด้วยชาวนาเอง 
หรือ ส่งผ่านด้วยคนกลาง การส่งผ่านในขั้นตอนนี้มีหลายประเภท 
ได้แก่ พ่อค้าข้าวเปลือก ตัวแทน/นายหน้า ท่าข้าว โรงสี และสถาบัน
เกษตรกรและสถาบันรัฐบาล การด าเนินงานของคนกลางแต่ละ
ประเภท จะมีวิธีการและเง่ือนไขในการด าเนินการที่แตกต่างกันไป 
พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล [3] แม้ว่าข้าวจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
และมีมูลค่าการซื้อขายในตลาดเพียงไร ระบบห่วงโซ่อุปทานและ
ระบบโลจิสติกส์ข้าวก็ยังคงมีปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคของ
การแข่งขันในตลาดการค้า ดังนั้นการทราบถึงต้นทุนการผลิตและ
ปัญหาการผลิตในทุกขั้นตอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่จะทราบสาเหตุ
ของปัญหา และน ามาปรับปรุงพัฒนาแนวทางต่างๆ ในเรื่องของ 
โลจิสติกส์  
    ดังนั้นประโยชน์ของการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงระบบการ
จัดการด้านโลจิสติกส์ของการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ
โรงสีข้าว การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบริหาร
คลังสินค้า และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการด้าน 
โล จิ ส ติ ก ส์ ข อ งผู้ ป ระ ก อบ ก าร โร งสี ข้ า ว ใน เขต พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ
โรงสีข้าวในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
    สมมติฐานที่ 1 การจัดการโลจิสตกิส์ของผู้ประกอบการโรงสขี้าวมี
ความสัมพันธ์กับการจัดซื้อ 
    สมมติฐานที่ 2 การจัดการโลจิสตกิส์ของผู้ประกอบการโรงสขี้าวมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการสินค้าคงคลัง 
    สมมติฐานที่ 3 การจัดการโลจิสตกิส์ของผู้ประกอบการโรงสขี้าวมี
ความสัมพันธ์กับการขนส่ง 
    สมมติฐานที่ 4 การจัดการโลจิสตกิส์ของผู้ประกอบการโรงสขี้าวมี
ความสัมพันธ์การบริหารคลังสินค้า 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
    4.1 ด้านพ้ืนท่ี ได้แก่ สถานประกอบการโรงสีข้าวในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
    4..2 ด้านประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 111 คน 
    4.3 ด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยศึกษาตัวแปรสังเกตได้ (observed 
variable) จากกิ จก รรมห ลั ก ด้ าน โล จิ ส ติ ก ส์  (Key Logistics 
Activities) 4 กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้อ (PUR) การจัดการสินค้าคง
คลัง (INV) การขนส่ง (TRA) และการบริหารคลังสินค้า (WAR) [4] 
ตัวแปรแฝง (latent variable) คือ  การจัดการโลจิสติกส์ของ
ผู้ประกอบการโรงสีข้าว (LMG) 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
    5.1 ประชากรที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคือผู้ประกอบการโรงสีข้าว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 111 [5] ใช้การเลือกตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Specified Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่าง
โดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาไว้ล่วงหน้า
ก่อนออกไปเก็บข้อมูลโดยอาศัยการก าหนดคุณลักษณะที่สอดคล้อง
กับ เรื่ องที่ จะศึ กษาหรือวัตถุประสงค์ที่ ต้ องการ (Purposive 
Sampling) โดยก าหนดเก็บตัวอย่างผู้ประกอบการรวม 100 คน 
    5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามค าถามมี
ดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ต่อปี เกี่ยวข้องส่วนท่ี 2 
กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ผู้ประกอบการโรงสีข้าวประกอบด้วย
ค าถาม ด้านการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง และการ
บริหารคลังสินค้า 
    ผู้วิจัยได้ ใช้มาตรวัดลิ เคิทสเกล (Likert – type scale) แบ่ง
คะแนนของทัศนคติ 5 ช่วงเท่า ๆ กัน โดยเรียงล าดับมาตรวัดจาก 5-
1 และแบ่งช่วงของค่าเฉลี่ยเพื่อน ามาเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์
คะแนนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weight Mean Score) ในการแบ่ง
อันตรภาคช้ันและแบ่งระดับคะแนน  หลังจากที่ ได้แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปหาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามจากกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คน เพื่อน ามาค านวณหาความสัมพันธ์ส าหรับการประมาณค่า
ความเที่ยงของแบบสอบถาม [6] โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6-1.00 พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคมีค่าเท่ากับ 0.986 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.60 ทุกตัวแปร ถือว่ามีความน่าเช่ือถือและมีความสอดคล้องใน
ระดับมากท่ีสุด  
     5.3 การตรวจสอบการแจกแจงปกติ ของตัวแปรสังเกตได้ 
(Normality) 
     ในการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normality) ของตัว
แปรสังเกตได้โดยท าการพิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) และ
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ค่าความโด่ง (Kurtosis) ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่หนึ่ง พบว่า ค าถามทั้งหมดมีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่า
ความเบ้และค่าความโด่งมาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 2.58 แสดงว่าตัว
แปรมีการแจกแจงปกติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
   5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากร
เป้าหมายจ านวน 111 คน ได้แบบสอบถามตอบกลับมาจ านวน 100 
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

6.  ผลการวิจัย 
     6.1 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการโรงสีข้าว 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 
อายุ 50-60 ปีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65 จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 และมีรายได้
จากการประกอบอาชีพต่อปี 1,00,000 – 5,000,000 บาท จ านวน 
71 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 
     6.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
        ตัวแปรสังเกตได้ พบว่า องค์ประกอบด้านการจัดการสินค้าคง
คลั งมี ค่ าเฉลี่ ย  ( x ) มากที่ สุด  เท่ ากับ  2.92 ด้ านการบริหาร
คลังสินค้ามีค่าเฉลี่ย ( x )เท่ากับ 2.70 ด้านการขนส่งมีค่าเฉลี่ย ( x ) 
เท่ากับ 2.49 ด้านการจัดซื้อมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 1.87 ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาอยู่ในระดับความสามารถน้อยถึงความสามารถปาน
กลาง มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อยู่ระหว่าง 
.709-.787 และความแปรปรวน (Variance) อยู่ระหว่าง .503-.620 
      6.3 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
สมการที่ (1)              PUR = LMG * .942, R2 = .887                                
สมการที่ (2)               INV = LMG * .999, R2 = .998                                    
สมการที่ (3)              TRA = LMG * .973, R2 = .946  
สมการที่ (4)             WAR = LMG * .970, R2 = .942                    
     ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดล
การวัดการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสีข้าว (LMG)  
หลังท าการปรับโมเดล จากสถิติที่ใช้ตรวจสอบความความสอดคล้อง
ในภาพรวมของโมเดล พบว่า ค่าไคสแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 33.354 
ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 43 ค่า p-value มีค่าเท่ากับ .855 
ค่าไคสแควร์/ค่าองศาอิสระ (2df) มีค่าเท่ากับ .776 ค่าดัชนีรากที่
สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .013 
ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ (GFI) มีค่าเท่ากับ .971 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 
.947 ค่าดัชนีความสอดคล้องสัมพันธ์ (NFI) มีค่าเท่ากับ .993 ค่า
ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.000 
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .000  
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
    7.1 สรุปผลการวิจัย 
        จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังท าการปรับ

โมเดล จากเกณฑ์การพิจารณาสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องใน
ภาพรวมของโมเดล ผลการพิจารณา พบว่า ค่า  p-value มีค่า 
มากกว่า .00 ค่าไคสแควร์/ค่าองศาอิสระ (2df) มากกว่า 0.00 ค่า
ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ  (RMR) มีค่า
มากกว่า .00 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ (GFI) มี
ค่ามากกว่า .95 ค่าดัชนีความสอดคล้องสัมพันธ์ (NFI) มีค่ามากกว่า
กว่า .95 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) มีค่า
มากกว่า .97 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสอง
ของการประมาณค่า (RMSEA) มีมากกว่ากับ .00 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ [7] ยกเว้น ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่ามากกว่า .90 แต่น้อยกว่า .95 
สามารถยอมรับว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   จากสมการที่ (1)-(4) ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง (INV) มีผลเชิง
บวกต่อการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสีข้าว (LMG) 
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้มากที่สุดร้อยละ 99.80 ด้านการ
ขนส่ง (TRA) ร้อยละ 94.60 ด้านการบริหารคลังสินค้า (WAR)  
ร้อยละ 94.20 และด้านการจัดซื้อ (PUR) ร้อยละ 88.70 ตามล าดับ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
        สมมติฐานที่ 1 การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสี
ข้าวมีความสัมพันธ์กับการจัดซื้อในเชิงบวก  
        สมมติฐานที่ 2 การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสี
ข้าวมีความสัมพันธ์กับการจัดการสินค้าคงคลังในเชิงบวก  
        สมมติฐานที่ 3 การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสี
ข้าวมีความสัมพันธ์กับการขนส่งในเชิงบวก                    
        สมมติฐานที่ 4 การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโรงสี
ข้าวมีความสัมพันธ์การบริหารคลังสินค้าในเชิงบวก 
     7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
     การจัดซื้อข้าวของผู้ประกอบการโรงสีกับชาวนาของไทย
ค่อนข้างมีความใกล้ชิดกัน โดยความสัมพันธ์เป็นไปในรูปแบบของ
การพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีความคุ้นเคยเป็นลูกค้าเก่า [8] การขายข้าว
ของชาวนาไทยในปัจจุบันจะขายให้กับโรงสี ท่าข้าวหรือลานข้าว
โดยตรง โดยดูจากราคารับซื้อว่าที่ไหนให้ราคาสูงชาวนาก็จะไปขาย
ให้กับแหล่งนั้น 
    การจัดการสินค้าคงคลังของผู้ประกอบการโรงสีในภาคตะวันนอก
เฉียงเหนือ การจัดการเก็บรักษาข้าวสารคงคลัง เมื่อสีจนได้เป็น
ข้าวสารออกมา ข้าวสารจะถูกส่งไปเก็บไว้ในไซโลข้าวสาร เพื่อ
ควบคุมคุณภาพการอบยาภายในไซโลข้าวสารเพื่อก าจัดมอด และลด
ความช้ืน หลังจากรอกระบวนการผลิตเคลื่อนไปข้าวสารที่อยู่ในไซโล
แลบรรจุลงถุง [9] การเก็บรักษาข้าวสารคงคลังจะแบ่งเป็น เก็บไว้ใน
ไซโล หลังจากได้ที่แล้ว ก็จะน ามาเก็บบรรจุลงในถุง เมื่อบรรจุลงถุง
เรียบร้อยแล้วก็จะถูกล าเลียงไปเก็บไว้ในโกดัง เพื่อรอค าสั่งซื้อต่อไป 
    การขนส่งข้าวของผู้ประกอบการโรงสี เป็นการขนส่งด้วยรถสิบ
ล้อจากคลังสินค้าโรงสีไปยังคลังสินค้าของลูกค้า ต้นทุนของ
กระบวนการจัดส่งข้าวสารต้นทุนกิจกรรม พบว่า ต้นทุนการขนส่งมี
สัดส่วนมากท่ีสุดของต้นทุนท้ังหมดของคลังสินค้าโรงสีและคลังสินค้า
ย่อย [10] โดยมีปัจจัยในเรื่องของราคาน้ ามันที่ส่งผลต่อต้นทุนการ
ขนส่ง ผู้ประกอบการโรงสีจะต้องมีการวางแผนการใช้เส้นทางการ
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ขนส่ง  และการจ้างบริษัทเหมารับการขนส่งซึ่งจะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ 
   การจัดการการเก็บรักษาข้าวเปลือกคงคลัง จะผ่านขั้นตอน
ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ความชื้นหากสูงเกิน 14 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปต้องเอา
ไปตากหรือเข้าโรงอบแห้ง [11] เพื่อท าให้ความช้ืนลดลงถึงระดับที่
ก าหนดไว้ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่ข้าวเปลือกอาจจะขึ้นรา 
เน่าเสียง่าย พอตากเสร็จก็เอามาเก็บในโกดังเก็บข้าวโดยกองรวมกัน
ไว้ เป็นรอบตามล าดับก่อน -หลัง ใช้วิธีการเข้าก่อน ออกก่อน 
ข้าวเปลือกที่มาก่อนก็จะถูกน าไปเก็บไว้ในไซโลข้าวเปลือกก่อนเพื่อ
เตรียมน าไปสีเป็นข้าวสารต่อไปการวางผัง การก่อสร้างโกดัง การ
ติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ผังของโรงสีจะจัดตามความสะดวกในการ
น าไปใช้งาน การเลือกวางต าแหน่งสินค้าคงคลังในแต่ละโกดัง มีส่วน
ช่วยในกระบวนการผลิต การเก็บวัตถุดิบต่างๆจะเป็นไปตามความ
สะดวกและง่ายต่อการน าไปใช้แปรรูปในขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นขั้น
เป็นตอน โดยจะช่วยลดระยะเวลาในการน าไปใช้งาน ลดระยะทาง
ในการส่งต่อในขั้นตอนต่อไปในกระบวนการผลิต 
 
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
    ผู้ประกอบการควรได้รับความรู้ทางด้านการจดัการโลจสิติกส์มาก
ขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนจากรฐับาล เช่น นวัตกรรม เทคโนโลย ี
เงินทุน การตลาด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตข้าวได้
อย่างมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
[1] แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี2561-63 อุตสาหกรรมข้าว 
(2559). ธนาคารกรุงศรีอยุธยา.  
[2] โกศล ดีศีลธรรม. (2551). โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุทานส าหรับการ
แข่งขันยุคใหม่. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์. 
[3] พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล. (2553). บทความเรื่อง “โครงสร้างและ
ระบบโลจิสติกส์ข้าวไทย”. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี. 
[4] Stock, J.R. ,& Lambert, D.M. (2001). Strategic logistics 
management. Singapore: McGraw-Hill. 
 [5] รายชื่อผู้ประกอบการโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ออนไลน์). (2561). สืบค้นจาก :http://www.thairiceforlife.com 
/content/ricemillers 
[6] กัลยา วานิชย์บัญชา. (2551).การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS 
for Windows. พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร. 
[7] Schumacker, R.E., & Lomax, R.G. (2004). A beginner’s 
guide to structural equation modelling. Second edition. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.   
[8] อัทธ์  พิศาลวานิช และคณะ (2554). โครงการศึกษาความอยู่
รอดของข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, เสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

[9] มาฆะสิริ เชาวกุล และคณะ (2554). การทบทวนโครงสร้าง
ตลาดข้าวของประเทศไทย. รายงานการวิจัย เสนอต่อ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). 
[10] สมพร อิศวิลานนท์ และคณะ (2552). ความเป็นพลวัตของ
เศรษฐกิจการผลิตของข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า. รายงานการ
วิจัย เสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว). 
[11] รวิสสาข์ สุชาโต และคณะ (2555). โครงการวิเคราะห์ห่วงโซ่
อุปทานของข้าวไทย : กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง. รายงานการ
วิจัย เสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). 
 
     
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 558

hp-pc3
Stamp



 

การออกแบบวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยดุผานแบบไมโครสตริปสตับปลายเปดแบบพับ 

โดยใชเทคนิคโครงสรางเดือยแบบพับ 

Design of Bandstop Filter Folded Microstrip Open-stub  

Using Folded Spurline Technique. 
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บทคัดยอ 
       บทความวิจัยนี้เปนการออกแบบวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยุดผานแบบไมโครสตริปสตับปลายเปดแบบพับโดยใชเทคนิคโครงสราง

เดือยแบบพับโดยไดออกแบบ ตามทฤษฎีและสมการการออกแบบวงจรกรองความถี่ตั้งแตวัสดุฐานรอง สายสง และ นําโครงสรางเดือยมาใช

งานเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหยุดแถบความถี่ที่ใชโครงสรางเดือยที่ออกแบบไวคือ 3.9 GHz  ใหทํางานชวงระหวาง 3- 5 GHz  ผลการ

ทดลองคาสัมประสิทธิ์การสะทอนในชวงความถี่ 3-5 GHz ไมทํางาน เฉลี่ยอยูที่ 0 dB และคาสัมประสิทธิ์การสงผานทํางานอยูที่ความถี่ 3 - 4.9 

GHz ที่เฉลี่ย -35 dB มีความเปนไปไดสําหรับการออกแบบระบบสื่อสารเพื่อหยุดแถบความถี่ที่ไมตองการใชงาน 
 

คําสําคัญ : วงจรกรองหยุดแถบความถี,่ ไมโครสตริป , โครงสรางเดือยแบบพับ  

 

Abstract 
This paper is present Design of Bandstop Filter Folded Microstrip Open-stub Using Folded Spurline 

Technique.. Based on the theory and equation for the design of the frequency filter from the base material, the 

transmission line and the pivot structure are used to compare the performance of the stop band using the designed 

spurline  3.9 GHz to work between 3 and 5 GHz. The reflection coefficient in the 3-5 GHz frequency band does not work 

at an average of 0 dB and transmission coefficients are at frequencies of 3 - 4.9 GHz at an average of -35 dB. It is 

possible to design a communication system to stopband.  
 

Keywords : Bandstop Filter, Microstrip, openstub  

 

1. บทนํา 
  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันวงจรอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนาเปน

อยางมาก เพื่อนําไปใชในระบบสื่อสาร ระบบขยายสัญญาณ 

เครื่องมือวัด โดยมีการพัฒนาวงจรที่สามารถคัดแยกและกรอง

สัญญาณตั้งแตความถี่ต่ํา ความถี่สูง หยุดผานความถี่ ผานทุกความถี่ 

เฉพาะความถี่ สามารถใชอุปกรณทั้งแบบแอคทีฟและพาสซีฟใน

วงจรนั้นไดโดยปจจุบันพัฒนาไปถึงความถี่ยานไมโครเวฟโดยไมใชทั้ง

แอคทีฟและพาสซีฟ ใชลายวงจรเปนเสมือนอุปกรณที่เรียกวาไมโค

รสตริป [1-2]  

       การพัฒนวงจรกรองแถบความถี่มีความหลากหลายรูปแบบโดย

ผูวิจัยมุงเนนไปทางวงจรกรองหยุดแถบความถี่ [3-4] ซึ่งมีผูวิจัยได

ทํางานวิจัยใกลเคียงกัน Shujun Yang [5] ไดทําการออกแบบวงจร

กรองสัญญาณหยุดผานแบบไมโครสตริปแบบรูปตัวทีแบบคูทําใหเกิด

การหยุดแถบความถี่ 1-3 GHz และไดทําการเพิ่มแบบรูปตัวทีแบบคู 

เขาไปดานในอีก 1 ชุดทําใหเกิดการหยุดแถบความถี่ที่กวางขึ้นแต

โครงสรางมีขนาดใหญ Alpana และคณะ [6] ไดทําการออกแบบ

และจําลองวงจรกรองสัญญาณความถี่หยุดผานโดยใช MEMS 

Switching ทําใหมีการหยุดความถี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตมี

ขอสังเกตตรงที่วิธีนี้ยังมีโครงสรางที่เล็กเมื่อทําการออกแบบและ

สรางจะมีปญหาในการสรางลายวงจร  

        โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาในเรื่องการออกแบบวงจรกรอง

สัญญาณแถบความถี่หยุดผานไมโครสตริปสตับปลายเปดแบบพับ
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โดยใชเทคนิคโครงสรางเดือย เพื่อลดพื้นที่ของวัสดุฐานรองและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของคาสัมประสิทธิ์การสะทอนในการหยุดแถบความถี่

ตอไป                                                

 

2. วธิีการออกแบบ  
     การออกแบบวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยุดผานแบบไมโค

รสตริปสตับปลายเปดแบบพับโดยใชเทคนิคโครงสรางเดือยเริ่มจาก

การเลือกใชวัสดุฐานรองความถี่สูงแตละชนิดที่นํามาใชในการ

ออกแบบสายสงมีคาคงที่ไดอิเล็กตริกสัมพัทธประสิทธิผล (Effective 

Dielectric Constant, εeff) ดังสมการที่ 1 ตอมาออกแบบสายสงมี

ความกวางของสายสง (w) ความหนาของทองแดง (t)  และความ

หนาของวัสดุฐานรอง (h) FR4 คาคงตัวไดอิเล็กตริก ( r ) = 4.6 ดัง

รูปที่ 1 เพื่อหาคาอิมพิแดนซคุณลักษณะในสายสงใหไดคาเทากับ 50 

โอหม ดั งสมการที่  2 โดยนําค าค าคงที่ ไดอิ เล็กตริกสัมพัทธ

ประสิทธิผล มาแทนในสมการที่ 2  [7] 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 มุมมองสายนําสัญญาณแบบไมโครสตริป [7] 

 

                                                        

                                                         เมื่อ                (1)                          

 

 

                                                                   

                                                                             (2) 

 

 

     ตอมาเปนการออกแบบโครงสรางเดือยมีลักษณะเปนรูปตัวแอ

ลในวงจรกรองความถี่และความถี่กําธรในสายอากาศ มีความกวาง 

WSL สามารถออกแบบให LSL เปนความยาวของโครงสรางเดือยมี

ขนาดเทากับ 1/4 เทาของความยาวคลื่น(  g ) ดังสมการที่  3 

ออกแบบการหยุดแถบความถี่ที่ตองการ (
0f ) โดยมีคา C = 3x108 

m/s และ  คือคาคงตัวไดอิเล็กทริกยั งผลของวัสดุฐานรอง 

(effective permittivity of the substrate) ดังสมการที่ 4 [9] 
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SLW

 
รูปที่ 2 โครงสรางเดือยที่มีขนาดและความยาวคลื่น [8] 
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           วงจรสมมูลของโครงสรางเดือยประกอดวย RLC แบบ

ขนานดังรูปที่ 4 โดยความยาว LSL เมื่อนําใชงานกับวงจรกรอง

ความถี่หรือสายสงแบบไมโครสสตริปจะทําใหเกิดคุณลักษณะเปน

วงจรกรองแถบความถี่หยุดผาน เมื่อนํามาใชงานกับวงจรกรอง

ความถี่แบบไมโครสตริปเพื่อทําใหเกิดการหยุดแถบความถี่ การหา

คา RLC จะไดสมการที่ 5-8  
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รูปที่ 4 วงจรสมมูลของโครงสรางเดือย 
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           ผูวิจัยไดทําการออกแบบวงจร 2 ชุดคือ วงจรกรองสัญญาณ

แถบความถี่หยุดผานแบบไมโครสตริปสตับปลายเปดแบบพับ ความ

ยาวสายสง(LTR)  42 มม. ความกวางสายสง (WTR)  2.1 มม. มีสตับ

พับความกวาง (WOP) 1 มม. และความยาวสตับพับ (LOP1+LOP2)  15 

มม. 2 ดานซายขวา และมีโครงสรางเดือย 2 ชุดแตละชุดมีความ

กวาง (WSL) 0.5 มม. ความยาวรวมแกนพับทั้งหมด 12 มม. ดังรูปที่ 

5 เมื่อหาความถี่ตามสมการที่ 5-8 ไดโครงสรางเดือยที่ความถี่ 3.9 

GHz  

          

 
 

รูปที่ 5 โครงสรางวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยุดผานแบบ 

ไมโครสตริปสตับปลายเปดแบบพับโดยใชเทคนิค 

โครงสรางเดือยแบบพับ 

 

3. ผลการวิจัย 
      ผลการทดลองไดแบงเปนการเปรียบเทียบ 2 รูปแบบแบบคือ

แบบไมมีโครงสรางเดือยกับแบบมีโครงสรางเดือย 2 ชุด เพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการหยุดแถบความถี่ที่ใชโครงสรางเดือยที่

ออกแบบไว  คือชวงระหวาง 3- 5 GHz  
 

 
 

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคาสัมประสิทธิ์การสะทอน 

(S1,1) และคาสัมประสิทธิ์การสงผาน (S2,1) แบบไมมีโครงสราง

เดือยแบบพับ 

 

       ผลการทดลองแบบไมมีโครงสรางเดือยคาสัมประสิทธิ์การ

สะทอนทํางานอยูที่ความถี่  3.9 GHz ทํางานที่ -13 dB และคา

สัมประสิทธิ์การสงผานทํางานอยูที่ความถี่ 3.5 GHz ที่ -35 dB และ 

ความถี่ 4.7 GHz ที่ -36 dB ดังรูปที่ 4 โดยผูวิจัยมีความตองการให

หยุดความถี่เปนชวงกวาง คือ ชวง 3 - 5 GHz  

      ตอมาไดทําการการทดลองแบบมีโครงสรางเดือย ผลการ

ทดลองคาสัมประสิทธิ์การสะทอนในชวงความถี่ 3-5 GHz ไมทํางาน

ทํางานเฉลี่ยอยูที่ 0 dB และคาสัมประสิทธิ์การสงผานทํางานอยูที่

ความถี่ 3 - 4.9 GHz ที่เฉลี่ย -35 dB ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการ

ออกแบบโครงสรางเดือยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหยุดแถบความถี่ใน

วงจรกรองความถี่   

 

 
 

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบประสทิธิภาพคาสัมประสิทธิ์การสะทอน 

(S1,1) และคาสัมประสิทธิ์การสงผาน (S2,1) แบบมีโครงสรางเดือย

แบบพับ 

        

          ผลการทดลองเมื่อนํามาเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิการ

สะทอน (S11)  โดยการออกแบบคือไมตองการใหมีชวงการทํางานที่ 

4 - 5 GHz  โดย 3 แบบแรกคือ สตับแบบปลายเปดยังมีชวงการ

ทํางานที่ 4.5 GHz  -23 dB แบบสตับแบบปลายเปดซายขวา (RL) 

ยังมีชวงการทํางานที่ 4.8 GHz  ที่ -40 dB และแบบสตับแบบ

ปลายเปดซายขวาแบบพับ ยังมีชวงการทํางานที่ 3.8 GHz  ที่ -12 

dB  และเทคนิคโครงสรางเดือยแบบพับมาใชกับแบบสตับแบบ

ปลายเปดซายขวาแบบพับ ทําใหไมมีการทํางานในชวง 3-5 GHz 

คาสัมประสิทธิการสะทอนเปน 0 dB ตลอดยาน ดังรูปที่ 6 

          ผลการทดลองเมื่อนํามาเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิการ

สงผาน (S21)  โดย 3 แบบแรกคือ สตับแบบปลายเปดยังมีชวงการ

ทํางานที่ 3.8 GHz  -50 dB แบบสตับแบบปลายเปดซายขวา (RL) 

ยังมีชวงการทํางานที่ 3.5-3.8 GHz  ที่ -40 dB และแบบสตับแบบ

ปลายเปดซายขวาแบบพับ ยังมีชวงการทํางาน 2 ชวงที่ 3.5 GHz  -

34 dB และ 4.8 GHz  -35 dB     
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รูปที่ 6 ผลการทดลองคาสัมประสิทธิ์การสะทอนเปรียบเทียบ 

ทั้ง 4 รูปแบบ 

 

        ตอมาเปนเทคนิคโครงสรางเดือยแบบพับมาใชกับแบบสตับ

แบบปลายเปดซายขวาแบบพับ ทําใหมีการทํางานในชวง 3-5 GHz 

คาสัมประสิทธิการสงผานเฉลี่ย -37 dB ตลอดยาน ดังรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7 ผลการทดลองคาสัมประสิทธิ์การสงผานเปรียบเทียบ 

ทั้ง 4 รูปแบบ 

 

4. สรุปและอภิปราย 
 บทความวิจัยนีเ้ปนการออกแบบวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่

หยุดผานแบบไมโครสตริปสตับปลายเปดแบบพับโดยใชเทคนิค

โครงสรางเดือยแบบพับโดยไดออกแบบ ตามทฤษฎีและสมการการ

ออกแบบวงจรกรองความถี่ตั้งแตวัสดุฐานรอง สายสง และ นํา

โครงสรางเดือยมาใชงาน 

      โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหยุดแถบความถี่ที่ ใช

โครงสรางเดือยที่ออกแบบไว  คือชวงระหวาง 3- 5 GHz เดือย ผล

การทดลองคาสัมประสิทธิ์การสะทอนในชวงความถี่ 3-5 GHz ไม

ทํางานทํางานเฉลี่ยอยูที่ 0 dB และคาสัมประสิทธิ์การสงผานทํางาน

อยูที่ความถี่ 3 - 4.9 GHz ที่เฉลี่ย -35 dB  

       โดยขอจํากัดของงานนี้คือการทําแผนวงจรพิมพที่มีขนาดเล็ก 

และการเซาะลายทองแดงในระดับมิลลิเมตร ทําใหมีความลําบากใน

การทํางานและประสิทธิภาพของวงจรกรองความถี่   งานวิจัยนี้มี

ความเปนไปไดสําหรับการออกแบบระบบสื่อสารเพื่อหยุดแถบ

ความถี่ที่ไมตองการใชงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ในชวงความถี่ 2.4 GHz และ 5.2 GHz ตามมาตราฐานการสื่อสาร

แบบไรทางใกล IEEE 802.11 b/g (2.4-2.485 GHz) และ IEEE 

802.16a/e (5.15-5.35 GHz) และถาตองการความถี่อื่นก็สามารถ

ออกแบบได ใหมต ามสมการ  เพื่ อนํ ามาประยุ กต ใช ง านกับ

ระบบสื่อสาร อุปกรณสมัยปจจุบันไดเปนอยางดี 
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Demand Forecasting and Aggregate Production Planning 

for Product A: A Case Study of Cleanroom Garment factory 
 

 1  1  1    2 
 

1    
2     

1Email : lakkana@pnru.ac.th  ;  2Email : pasura@swu.ac.th 

 
 

  A  
 24    5    

  (Moving Average)  (Simple Exponential Smoothing) 
 (Winter�s Linear and Seasonal Exponential Smoothing)  

(Linear Trend method)   (Quadratic Trend method)  
 (Accuracy)   (Mean Absolute Percent Error, MAPE )   

    MAPE  51 
     2,339,092  

 : , ,  
 

Abstract 
 The objective of this research was to study and compare the forecasting methods for demand of product A in 
clean room industry. Demanding data during past 24 months was used in five forecasting methods; 1) moving average 
method, 2) simple exponential smoothing method, 3) winter�s linear and seasonal exponential smoothing method 4) 
Linear trend method and 5) Quadratic trend method. The best forecasting method was the model with the smallest 
value of Mean Absolute Percent Error (MAPE). We found that Quadratic trend method was the best method due to its 
lowest MAPE of 51 which was further applied this value for aggregate production planning (APP) to minimize cost. We 
found the total cost was 2,339,092 Baht 
Keywords: forecasting, aggregate production planning, minimize total cost 
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 (Production Planning 
Department)   
   

2.  
 
2.1   
 

  
 (Demand Forecast) 
  

     
 [1,2]    

 
 [3,4] 

 : 

               (1) 
 : 

 
   (2) 

              (3)
            (4)

(5)
(6) 

           (7)

 
 (Index) :  

 t :   t = {1,2,3,...,6} 
 N :   
 i  :    i ={1,2,3,...,N} 

 (Parameters) : 
 Wt :  t 
 Ht :  t 
 Lt :  t 
 Pt :   t 
 It :    t 
 St :   t 
 Ct :   t 
 Ot :   t 

  (1)  
     

 
  (2) - (7) 

 
 

 
2.2   
  

 
 (MINITAB)  

    A 
  (Moving Average) 

 (Simple Exponential 
Smoothing)  (Winter�s 
Linear and Seasonal Exponential Smoothing) 

 (Linear Trend Model) 
 (Quadratic Trend 

Model)   (Accuracy)  
 (Mean Absolute 

Percent Error, MAPE ) 
 

 

3.  
  

   
 110   15 

  (Over Time)  10 
  

 50   (Ic)  10  
 (Mc)  20  

 (Hc)  500  
 (Lc)  1500   (Rc) 
 9000   (Oc)  60 

  (Sc)  220 
  200    

 300   0 
  5   24 
  24   1  
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 1  A  24  
 

4.   
 (MINITAB)  5  

 1  
 

 
 2  

(Linear Trend Model) 
 

 1  
 

 
 

MAPE 
 3  57 

   0.2  
54 

   0.2    0.2 

   0.2 

 

57 
 
 
 

51 

 
51 

 

 3  
(Quadratic Trend Model) 

 
  1  1  2 

MAPE   
 (Quadratic Trend 

Model) 
  LINGO Version 13 
   6 

 

 
  1 

 300  
  2 

 500  
  3  10% 

 300  
  4  10% 

 500  
  5  10% 

 300   
  6  10% 

 500   

 (Quadratic Trend Model) 
 2  

3  1  2,339,092  
 2  2,364,292  3 

 2,556,974   4 
 2,585,154  5  

2,106,026   6   
2,131,226  
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 2  
 

 

 
 

 
( ) 

  
10% ( ) 

 
 10% ( ) 

1 3,176 3,494 2,858 
2 3,150 3,465 2,835 
3 3,123 3,436 2,811 
4 3,096 3,406 2,786 
5 3,068 3,375 2,761 
6 3,039 3,343 2,735 

 
 3  

 

 
 

 ( ) 
 1 2,339,092 
 2 2,364,292 
 3 
 4 
 5 
 6 

2,556,974  
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การสรางตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก 

The Creation of Prototype Package from Vetiver Grass Paper 

 
จักรภพ พูนสิน 

 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

Email : poonsin_sk@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีเกิดข้ึนมาเพ่ือจัดทําตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก โดยไดศึกษาการสรางตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษ

หญาแฝกเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนําเอาสินคาผลิตภัณฑของชุมชนมาเปนผลิตภัณฑในการใชบรรจุภัณฑจาก

กระดาษหญาแฝกมาสรางมูลคาเพ่ิม ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนและสนับสนุนชวยสงเสริมใหมีการนําวัสดุเหลือใชจากการ

เกษตรกรรม มาใชใหเกิดประโยชนชวยลดปริมาณการใชบรรจุภัณฑจากพลาสติกหรือบรรจุภัณฑกระดาษท่ีทําจากเยื่อไม โดยนํากระดาษท่ีทํา

จากหญาแฝกมาสรางเปนบรรจุภัณฑใหสวยงาม อีกท้ังยังสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาผลิตภัณฑแกวิสาหกิจชุมชนน้ันได อีกท้ังยังตรงกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

คําสําคัญ : การสรางตนแบบบรรจุภัณฑ , กระดาษจากหญาแฝก 

 

Abstract 
This research has been made to create a packaging master from the Vetiver paper by studying the creation of a packaging master from Vetiver 

paper to produce the most environmentally friendly benefits. By bringing out the products of the Community products to the use of the Vetiver 

packaging, the value added, which results from this research will be helpful and support. The use of agricultural materials is also beneficial to 

reduce the consumption of packaging from plastic or packaging from the wood pulp. The paper is made from vetiver grass, creating a beautiful 

and environmentally friendly packaging. It also has a value added to the product product for six of the community, and it also matches the 

national Economic and Social development plan.  

Keywords : Creation of Prototype Package / Vetiver Grass Paper 
 

 

บทนํา 

    หญาแฝกเจริญข้ึนอยูท่ัวไปทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งเปนการ

กระจายพันธุมาจากแหลงอ่ืนโดยธรรมชาติ พบไดท่ัวไปตั้งแตเหนือ

จรดใต ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศตั้งแตมีฝนตกนอยจนถึงตกชุก หญาแฝก

จึงเปนพืชท่ีสามารถปรับตัวไดดีในสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ตามแตละทองถ่ินในประเทศไทยจนเกิดเปนแหลงพันธุใหมเกิดข้ึนมา 

แสดงใหเห็นวาหญาแฝกสามารถปรับตัวไดดีในสภาพอากาศท่ี

แตกตางไปจากเดิมไมมากนัก จึงคาดการณตอไปไดวาหญาแฝกจะมี

การกระจายพันธุปลูกมากยิ่งข้ึนกวาในปจจุบัน(กรมพัฒนาท่ีดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2535:21-27) 

              พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี มีพระราชดําริ ในการรณรงคปลูกหญาแฝกเพ่ือ

ปองกันการชะลางพังทลายของดินและอนุรักษความชุมช้ืนไวในดิน 

และจากการท่ี สํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ี

ทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชดําริไดศึกษารณรงคใหมีการปลูก 

หญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า ทําใหมีปริมาณหญาแฝกมากข้ึน 

การดูแลบํารุงรักษาจะมีการตัดใบเหนือพ้ืนดิน ประมาณ 30 

เซนติเมตร ทุกระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เพ่ือใหหญาแฝกแตกตน

ขยายพันธุตอไป ท้ังน้ีใบหญาแฝกท่ีถูก ตัดท้ิงจะถูกจัดเปนวัสดุเหลือ

ท้ิงทางการเกษตรท่ีปราศจาก คุณคาและอาจเปนเหตุทําใหเกิด
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อั ค คี ภั ย ใน พ้ื น ท่ี ดั งก ล า ว  (สํ า นั ก งาน น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. รายงานสถานการณคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2548) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดมีการ

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอ

ยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปนอัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีข้ัน

สูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปน

ผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technology) รวมท้ังการเช่ือมโยง

ระหวางภาคการผลิตท่ีเปนกลุมใหญของประเทศ ไดแก เกษตรกร

รายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับ

สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมท้ังพัฒนาและยกระดับ

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะการเรงสรางและพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการ

ดํ า เนิ น งาน อย า ง เป น เค รื อ ข าย ระห ว า งส ถ า บั น วิจั ย แล ะ

สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน 

รวมท้ังการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศ ดวยการใช

เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมท้ังสราง

สังคมผูประกอบการใหมีทักษะการทําธุรกิจท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี  

การวิจัยน้ีจึงเกิดข้ึนมาโดยไดศึกษาการสรางตนแบบ

บรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝกเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนําเอาสินคาในสวนของกลุมวิสาหกิจชุมชน

มาทดลองออกแบบและนํามาใชกับบรรจุภัณฑท่ีทําจากกระดาษ

หญาแฝกมาทดลองใช ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนและ

สนับสนุนชวยสงเสริมใหมีการนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตรกรรม 

มาใชใหเกิดประโยชนและชวยลดปริมาณการใชบรรจุภัณฑจาก

พลาสติกหรือบรรจุภัณฑกระดาษท่ีทําจากเยื่อไมได โดยนํากระดาษ

ท่ีทํามาจากหญาแฝกมาสรางสรรคใหเปนบรรจุภัณฑใหสวยงามและ

เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม อีกท้ังยังสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคา

ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนน้ันไดอีกท้ังยังตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

          เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของผลิตภัณฑชุมชนท่ี

สามารถใชบรรจุภัณฑตนแบบท่ีทํามาจากหญาแฝก  

 

 

 

คําถามการวิจัย 

 1 การสรางตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก สามารถ

สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาผลิตภัณฑชุมชนไดหรือไม 

     2 กระดาษท่ีทําจากหญาแฝกมีความเหมาะสมและสรางความ

สวยงามใหแกผลิตภัณฑชุมชนไดหรือไม 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ผลการวิจัยการสรางตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก

เปนตนแบบและเปนแนวคิด ท่ีสามารถผลิตได  มีมาตรฐาน

อุตสาหกรรมทางดานวัสดุบรรจุภัณฑ และนํามาผลิตเปนบรรจุภัณฑ

จากกระดาษหญาแฝกใหเกิดประโยชนสูงสุดและเพ่ิมมูลคาแกสินคา 

ท่ีไดใชบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ในการศึกษาการสรางตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษ

หญาแฝก ไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาดังน้ี 

               ประชากร กลุมวิสาหกิจชุมชนรายจังหวัด (มีท้ังหมด 6 

เขต) 

               กลุมตัวอยาง กลุมวิสาหกิจชุมชนจากรายจังหวัดเขต

พ้ืนท่ีเขต 1 เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด ตําบลเกาะเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด  

 

วิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การสรางตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก 

กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดังน้ี 

           1 ประชากร กลุมวิสาหกิจชุมชนรายจังหวัด  

(มีท้ังหมด 6 เขต) 

2 กลุมตัวอยาง กลุมวิสาหกิจชุมชนจากภาคกลางพ้ืนที 

เขต 1 เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชน เกาะเกรด็ ตําบลเกาะเกร็ด 

อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

         1 การสัมภาษณ 

         2 แบบสอบถาม 

 การสรางตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลมีการศึกษาดังน้ี 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ.2561 

13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Page 570

hp-pc3
Stamp



 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

          1. แบบสอบถามสภาพปญหา ขอมูลท่ัวไป 

          2. แบบสอบถามการประเมินการยอมรับตนแบบบรรจุภัณฑ

จากกระดาษหญาแฝก ตามแนวคิดทฤษฎีของแบบจําลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:  TAM) 

 

 การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มี

วิธีการดําเนินการดังน้ี 

 ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎี จากตํารา เอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย กรอบแนวคิดในการสรางตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษ

หญาแฝกและออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบ

แนวคิดของการวิจัย จัดทํารางเครื่องมือ ท่ี ใช ในการวิจัยเปน

แบบสอบถาม ประกอบดวย  

              ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปสําหรับจําแนกดานประชากร 

              ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามดานการประเมินการยอมรับ

ตนแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก ตามแนวคิดทฤษฎี

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี  

 นําเครื่องมือ ท่ีสรางข้ึนไปใหผู เช่ียวชาญตรวจความ

เท่ี ย งต รงเชิ ง เน้ื อห า (Content Validity) โด ยห าดั ช นี ค วาม

สอดคลองขอคําถาม 

 

การเก็บขอมูลในงานวิจัย  

             1 เตรียมความพรอมเครื่องมือในงานวิจัยและนัดกลุม

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการสัมภาษณ 

             2 ทําหนังสือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครเพ่ือขอความอนุเคราะห จากกลุมวิสาหกิจชุมชน

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

             3 รวบรวมขอมูลและสรุปผลใหครบทุกกระบวนการ

   

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังน้ี 

  แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบุคลากร 

สําหรับจําแนกดานประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนงหนาท่ีการทํางาน  

  แบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามดาน

การประเมินการยอมรับ ดานประสิทธิภาพ ดานการใชงาน ดาน

ทัศนคติ 

  เมื่อกําหนดให 

  5 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง พอใจมาก 

  3 หมายถึง พอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง พอใจนอย 

  1 หมายถึง ไมพอใจ 

           ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยการสรางตนแบบ

บรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก มีลําดับข้ันดําเนินงานโดยผูวิจัยทํา

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนจากภาคกลางพ้ืนท่ีเขต 1 เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชน เกาะ

เกร็ด ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ

จากกระดาษหญาแฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเปน

เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามดังน้ี 

 แบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรสําหรับจําแนกดาน

ประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีการ

ทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และหา

คารอยละ (Percentage) 

 

  

   

            แบบสอบถามดานการประเมินการยอมรับการออกแบบ

บรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก ดานประสิทธิภาพ  ดานการใช

งาน  ดานทัศนคติ  ความมุงมั่นในการใช วิเคราะหขอมูลโดยการหา

เฉลี่ย (Mean) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

โดยมีการแปลความหมายของคะแนนจาก 

 

  

 

             สรุปและรวบรวมขอมูลจากการเก็บขอมูลนํามาออกแบบ

บรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝก เริ่มจากการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ

จนถึงการออกแบบใหไดตามแบบท่ีตองการ พรอมท้ังจัดเตรียม

รายละเอียด (Specification) เพ่ือใหบรรจุภัณฑท่ีออกแบบสามารถ

ผลิตไดตามตองการ      

ข้ันตอนสุดทายเปนการติดตามผลของบรรจุภัณฑ ท่ี

ออกแบบไปแลววาสามารถสนองตามจุดมุงหมายของการออกแบบ

และบรรลุถึงวัตถุประสงคเพียงใด 

- ทดสอบความพึงพอใจของบรรจุภัณฑจากกระดาษหญา

แฝก 

- เผยแพรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑจากกระดาษหญาแฝกสู

ชุมชน 
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- วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

    จากการศึกษาครั้งน้ี พบวาการสรางตนแบบบรรจุภณัฑจาก

กระดาษหญาแฝกและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ดังน้ันงานวิจัยครั้งน้ี

มีขอเสนอแนะดังน้ี  

1. การสรางตนแบบบรรจุภณัฑจากกระดาษหญาแฝกสามารถนําไป

เพ่ือสรางเสริมมูลคาเพ่ิมใหแกผลติภัณฑชุมชนไดอยางดี  

2. ชุมชนควรมีการเรยีนรูการนํากระดาษท่ีทําจากวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรมาออกแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับผลติภณัฑชุมชนได  

3. ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการสนับสนุนใหมีการใช

และสรางกระดาษจากหญาแฝกท่ีท่ีทําจากหญาแฝกมาเปนกระดาษ

หญาแฝก เพ่ือชวยใหผลิตภัณฑของชุมชนมีมูลคาและความสวยงาม

เพ่ิมข้ึนและไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 

เอกสารอางอิง 

 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  มีนาคม 

2534 พิมพครั้งท่ี  1  จํานวน  1,000 เลม มีนาคม  2534 พิมพท่ี 

หจก.ภาพพิมพ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2536 
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Abstract 

This study aimed to examine the supply chain management in enhancing the red brick production process, 

analyze its performance and employed approaches for the red brick production process of entrepreneurs in Nakhon Si 

Thammarat Province. The data were collected from 10 sampled establishments selected through simple random 

sampling. An observation and semi-structured entrepreneur interview were utilized for the data collection, whereas 

qualitative content analysis was used for the data analysis. The findings revealed that, based respectively on 

main management stages: 1) production; 2) procurement; and 3) product logistics and distribution. The analysis of 

performance and approaches revealed that the entrepreneurs valued the production process the most with the 

following priorities: 1) in-furnace brick transportation and alignment for baking dehumidification and burning; 2) 
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dehumidification using natural heat air in the manufacturing house; and 3) in-furnace brick baking dehumidification and 

burning using 100-800 °C heat fueled by rubber woods. When analyzing the solution to the problem of supply chain 

management in the process of producing red brick, it was found that the entrepreneurs focused on the process of 

moisture desiccation. There are many different solutions to solve the problem. The main guidelines are as follows. 1. 

Install a ceiling fan to blow down the hot steam under the roof to touch the red brick in the house. 2. Modification of 

the roof tile is transparent so that the brick in the house is sunlight. 3. Bring the bricks in the house to chill the moisture 

4-5 days to dry out to accelerate the moisture in the brick before entering the kiln to burn. 

Keywords : supply chain management, red brick production process, production performance enhancement 
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